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Број: 110-180/23-ГВ 

 

Градско веће града Београда, на седници одржаној 14. фебруара 2023. године, на основу члана 58. 

Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 

бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 и 114/2021), сагласно Уредби о критеријумима за 

разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 88/2016, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. 

закон) и Уредби о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 

намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 

88/2016), донело је 

ПРАВИЛНИК 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ 

УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА, СЛУЖБИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

И КОНТРОЛУ НАБАВКИ, СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА, 

КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МЛАДЕ И СЛУЖБИ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ГРАДА 

БЕОГРАДА 

Основне одредбе 

Члан 1. 

Овим Правилником уређује се организација, њихов делокруг, руковођење, називи и описи радних 

места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако радно место, врста и 

степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Градској управи града 

Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за интерну ревизију града 

Београда Канцеларији за младе и Служби главног урбанисте града Београда. 

Члан 2. 

Овај Правилник обухвата следеће организационе облике: 

1. Градску управу града Београда 

2. Кабинет градоначелника 

3. Кабинет председника Скупштине града 

4. Службу за централизоване јавне набавке и контролу набавки 

5. Службу за интерну ревизију града Београда 

6. Канцеларију за младе 

7. Служба главног урбанисте града Београда 
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ГЛАВА I 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 3. 

У оквиру Градске управе града Београда образују се организационе јединице за вршење сродних 

послова и Кабинет градоначелника и Кабинет председника Скупштине града, као посебне организационе 

јединице. 

Основна организациона јединица је секретаријат. 

Ако природа и обим послова налажу, унутар основних унутрашњих организационих јединица могу се 

образовати уже организационе јединице: Сектор, унутар Сектора – одељење, унутар одељења – одсек, а 

унутар одсека – група. 

Организационе јединице 

Члан 4. 

Организационе јединице Градске управе града Београда 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 пољопривреду 

9. Секретаријат за енергетику 

10. Секретаријат за саобраћај 

11. Секретаријат за јавни превоз 

12. Секретаријат за заштиту животне средине 

13. Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију 

14. Секретаријат за социјалну заштиту 

15. Секретаријат за здравство 

16. Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

17. Секретаријат за културу 

18. Секретаријат за спорт и омладину 

19. Секретаријат за послове озакоњења објеката 

20. Секретаријат за инвестиције 

21. Секретаријат за скупштинске послове и прописе 

22. Секретаријат за информисање 

23. Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација и координацију 

24. Секретаријат за опште послове 

25. Секретаријат за послове начелника Градске управе 
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Посебне организационе јединице 

Члан 5. 

У Градској управи града Београда се као посебне организационе јединице образују: 

1. Кабинет градоначелника 

2. Кабинет председника Скупштине града 

Подручне организационе јединице 

Члан 6. 

Унутар Сектора за послове комуналне милције Секретаријата за инспекцију, надзор и комуникацију, 

као унутрашње организационе јединице, могу се образовати и подручне организационе јединице, у складу са 

законом. 

Делокруг организационих јединица 

Секретаријат за управу 

Члан 7. 

Секретаријат за управу врши послове који се односе на: организацију и рад Градске управе града 

Београда (у даљем тексту: Градска управа); 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; 

вршење послова другостепеног управног поступка из надлежности Градског већа и припремање предлога 

решења; обављање стручних и административних послове за органе који спроводе изборе за одборнике у 

скупштини града; спровођење одређених стручних и административних послова за потребе републичке 

изборне комисије у поступку одржавања избора; ажурирање бирачког списка; вршење стручних и 

административних послова који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе; 

вођење евиденције поверених послова у Градској управи и израду 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 за територију града 

Београда; припреме програма и утврђивање методолошких решења и стандарда у статистичким 

истраживањима од посебног интереса за град; развоја статистичке информационе основе; организације у 

спровођења статистичких истраживања на територији града; статистичке анализе, рачунарску обраду и 

дисеминацију резултата статистичких истраживања; обезбеђивања података од значаја за регион Београда, 

који се односе на утврђивање области, степена развијености и друго у области регионалног развоја; вођења 

евиденција од интереса за град; одржавања и коришћења административних и статистичких регистара од 

интереса за град и републику; обраде 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. 

Члан 8. 

У Секретаријату за управу, за обављање послова локалне самоуправе и поверених послова државне 

управе, образују се унутрашње организационе јединице, и то: 

1. Сектор за аналитику, нормативу и финансијске послове 

а) Одељење за аналитику и нормативу; 

б) Одељење за финансијске послове и послове јавних набавки; 
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2. Сектор за другостепени управни поступак из надлежности Градског већа 

а) Одељење за вођење другостепеног управног поступка из области озакоњења објеката, урбанизма, 

саобраћаја и осталих области; 

б) Одељење за вођење другостепеног управног поступка из области инспекцијских послова, 

образовања и дечје заштите и социјалне заштите; 

3. Сектор за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права 

a) Одељење за опште послове личних стања грађана, вођење матичних књига и изборна права: 

– Одсек за опште послове личних стања грађана, вођење матичних књига и изборних права; 

– Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Барајево; 

– Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Врачар; 

– Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Гроцка; 

– Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Лазаревац; 

– Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Младеновац; 

– Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Обреновац; 

– Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Раковица; 

– Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Сопот; 

– Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Сурчин; 

– Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Чукарица; 

б) Одeљење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Вождовац; 

в) Одeљење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Звездара; 

г) Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Земун; 

д) Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Нови Београд; 

ђ) Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Палилула; 

е) Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Савски венац; 

ж) Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Стари град; 

4. Сектор за управну инспекцију 

а) Одељење за надзор у области управног поступка и локалне самоуправе; 

б) Одељење за надзор у области радних односа и других посебних прописа; 

5. Сектор статистике 

а) Одељење друштвених статистика: 

– Одсек за демографију, образовање и културу; 

– Одсек за статистику промета и цена; 

б) Одељење пословних статистика: 

– Одсек за структурне пословне статистике; 

– Одсек за статистику индустрије, енергетике, пољопривреде и животне средине; 

– Одсек за статистику грађевинарства, саобраћаја и комуналних делатности; 

г) Одељење регистара и аналитике и дисеминације података: 

– Одсек за регистре. 

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; 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 
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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 и градских општина, 

у складу са законом, Статутом града и Одлуком о Градској управи града Београда, у следећим областима: 

озакоњења 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. 

У Сектору се прати и анализира примена прописа, као и ставови Управног суда и остварује сарадња са 

службама и институцијама, у областима које 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. 

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 
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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. 

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 одговорни произвођач званичне статистике за територију 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 пољопривреде, за 

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, 

као и друге послове утврђене законом, Одлуком о Градској управи града Београда и другим прописима и 

актима. 

Одељење друштвених статистика обавља послове: статистике становништва, образовања и културе; 

статистике туризма, угоститељства и тржишта рада; статистике цена и трговине; организовања и спровођења 

анкета из наведених области; Пописа становништва, домаћинстава и станова; праћења и анализе 

демографских и друштвено-економских кретања на територији града Београда; организовања уноса, 

контроле и обраде статистичких података; организовањa обраде статистичких података; припреме 

статистичких анализа и припреме података за дисеминацију; предузимања мера и усмеравања развоја 

статистичког информационог система; организовања обраде статистичких података; припреме анализа 

података за статистичке публикације и друге стручне послове; учешћа у већим статистичким истраживањима 

на територији града. 

Одељење пословних статистика обавља послове: статистике индустрије, грађевинарстава, енергетике, 

структурних пословних статистика, статистике пољопривреде, саобраћаја и животне средине; организовања 

и спровођења анкета из наведених области; спровођења Пописа пољопривреде за територију града Београда; 

организовања уноса, контроле и обраде статистичких података; припреме статистичких анализа и података 

по захтеву корисника; предузимања мера и усмеравање развоја статистичког информационог система; 

припреме анализа података за статистичке публикације и других стручних послова; учешћа у другим већим 

истраживањима на подручју града. 

Одељење регистара и аналитике и дисеминације података обавља послове: иновирања постојећих и 

пројектовања нових ИТ решења; обезбеђивања ИТ подршке запосленима и корисницима сервиса; изградње 

OpenData инфраструктуре за дисеминацију података; развоја и имплементирања ГИС технологије и 

дисеминационе базе у обради података статистичких истраживања; визуелизације статистичких података и 

израде публикација; реализације захтева корисника статистичких података у форми брзих одговора; 

одржавања статистичких база података; анализирања структуре података и формирања модела статистичких 

база података; вођења статистичких и административних регистара; учешћа у већим статистичким 

истраживањима на територији града. 
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Секретаријат за финансије 

Члан 9. 

Секретаријат за финансије врши послове који се односе на: припрему предлога консолидованог 

биланса града и праћење остварења по врстама јавних прихода и реализације јавних расхода; процену 

потребног нивоа прихода које Република уступа граду; примену параметара и препорука из Фискалне 

стратегије и упутства Министарства финансија за припрему буџета локалне власти, у погледу опредељења 

за припрему буџетa 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; 

иницирање измене прописа из области јавних прихода, као и давање мишљења на предлоге измене прописа, 

који се односе на јавне приходе и осталих који дефинишу јавне финансије, а које република достави граду 

на изјашњење; припрему нацрта 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; планирање и припрему нацрта одлуке о буџету града; разматрање предлога 

финансијских планова директних корисника буџета Града и дефинисање оквира за потрошњу истих; 

утврђивање планираних расхода и издатака буџета Града по изворима финансирања и програмским, 

функционалним и економским класификацијама свих директних корисника буџета; праћење извршења 

финансијских планова директних корисника буџета Града; анализу и извештавање о планираним и 

извршеним расходима по врстама расхода; праћење преузимања обавеза директник корисника буџета Града 

(резервисање средстава плана); израду и ажурирање базе капиталних пројеката; контролу захтева за 

финансирање капиталних пројеката и израду акта о јавним инвестицијама града Београда; припрему нацрта 

одлуке о утврђивању критеријума и мерила за обим буџета градских општина; припрему нацртa одлуке о 

утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који 

припадају Граду, односно градским општинама; праћење и евидентирање података о кретању прихода 

градских општина. 

Секретаријат за финансије врши и послове који се односе на: финансијско планирање, управљање 

готовинским средствима и ликвидношћу, контролу и реализацију расхода буџета, сва динарска и девизна 

плаћања града Београда, реализацију уговора о кредитима града Београда: повлачење транши кредита, 

управљање приливима по основу дуга, благовремено сервисирање обавеза по кредитима; планирање прилива 

и отплате обавеза за наредни период, израда периодичних извештаја о стању задужености и обавезама; 

реализацију уговора о депоновању вишка ликвидних средстава консолидованог рачуна трезора града 

Београда, праћење и контролу прихода по основу камате остварених депоновањем; наплату инструмената 

финансијског обезбеђења по захтеву надлежног буџетског корисника; праћење и анализирање законских 

прописа из области рада трезора; спровођење контроле над поштовањем рокова измирења новчаних обавеза, 

као и контроле измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између директних и индиректних 

корисника средстава буџета града Београда, чији се подрачуни воде у оквиру консолидованог рачуна трезора 

града Београда и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, када су ти корисници 

средстава буџета дужници; обраду података о регистрованим фактурама и другим захтевима за исплату у 

комерцијалним трансакцијама корисника средстава буџета града Београда и на основу тих података, 

достављање извештаја са подацима о неизмиреним обавезама корисницима средстава буџета града Београда; 

обављање безготовинских и готовинских исплата за кориснике јавних средстава који су укључени у систем 

консолидованог рачуна трезора града Београда. 

Секретаријат за финансије врши и послове који се односе на: вођење књиговодствених евиденција 

директних корисника средстава буџета града Београда на основу валидних књиговодствених исправа; 

усаглашавања потраживања и обавеза; израду извештаја за потребе буџетских корисника, екстерне и интерне 

ревизије; израду завршног рачуна директних корисника средстава буџета града Београда и консолидованог 

завршног рачуна за директне кориснике средстава буџета града Београда који у свом саставу имају 

индиректне кориснике средстава; утврђивање пореског третмана обавеза и потраживања у циљу тачног 

обрачуна ПДВ-а; обрачун ПДВ-а и осталих пореских обавеза на основу документације достављене за 

књиговодствено евидентирање. 

Секретаријат за финансије врши и послове који се односе на буџетско рачуноводствене послове на 

нивоу града, послове извештавања и обрачун личних примања. 
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У Секретаријату за финансије врше се и послови који се односе на: праћење кретања масе зарада у 

јавним предузећима града и достављање извештаја министарству; припремање предлога решења о давању 

сагласности надлежног органа Града на годишње и вишегодишње програме пословања, остале програме, као 

и измене истих донетих од стране јавних предузећа, јавно комуналних предузећа и осталих облика 

организовања којима је оснивач град Београд; анализу услова пословања и извештавања за јавна предузећа, 

јавно комунална предузећа и остале облике организовања којима је оснивач град Београд; контролу 

међусобне усаглашености колективних уговора који се односе на јавна предузећа, јавно комунална предузећа 

и остале облике организовања чији је оснивач град Београд и њихове усаглашености са законом; припремање 

предлога решења о сагласности надлежног органа Града на ниво цена комунално-стамбених, саобраћајних, 

урбанистичких и других услуга јавних предузећа чији је оснивач град; припремање предлога решења о 

давању сагласности на расподелу добити односно на покриће губитка по завршном рачуну у јавним 

предузећима, јавно комуналним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег 

интереса, основаним од стране Града или другог јавног предузећа чији је оснивач Град, као и друге послове 

у складу са законом, Статутом Града и другим прописима. 

У Секретаријату за финансије врше се и нормативно-правни, управно-правни, студијско-аналитички и 

финансијско-материјални послови, који се тичу самог Секретаријата (праћење и примена закона и других 

прописа из области финансија, израда правних и других аката из надлежности секретаријата, послови из 

области јавних набавки за потребе Секретаријата, израда финансијског плана и плана расхода секретаријата); 

праћење и координација програмских информација, анализа полугодишњег и годишњег извештаја о учинку 

програма, програмских активности и пројеката директних корисника буџета Града; послови везани за САП 

ЕРП лиценцна права и техничку подршку, као и за консултантско сервисне услуге након имплементације САП 

ЕРП софтверских решења; примарна подршка за коришћење информационог система САП ЕРП буџетским 

корисницима и градским општинама, као и управљање осталим финансијским информационим системима; 

контрола и одржавање базе матичних података конта, добављача, купаца, објеката и др. за све кориснике САП-

а; спровођење обуке запослених код директних и индиректних корисника буџетских средстава Града и 

градских општина у вези примене САП ЕРП информационог система везано за програмски буџет и пословне 

процесе и усаглашавање истог са законским и пословним променама; усклађивање и контрола пословних 

процедура, давање препорука и друге активности ради успостављања система финансијског управљања и 

контроле, као и други послови у складу са законом, Статутом града и другим прописима. 

Члан 10. 

У Секретаријату за финансије образују се унутрашње организационе јединице, и то: 

1. Сектор за фискалне послове 

а) Одељење за финансијски биланс, анализе и извештавање 

– Одсек за финансијски биланс, анализе и извештавање 

б) Одељење за припрему одлука о изворним јавним приходима 

– Одсек за припрему одлука о изворним јавним приходима 

2. Сектор за буџет 

а) Одељење за буџет Града 

– Одсек за праћење и извештавање плана и извршења расхода буџета Града 

3. Сектор за капиталне инвестиције 

а) Одељење за капиталне пројекте Града 

4. Сектор за буџете градских општина 

а) Одељење за финансијски биланс, анализе, извештавање и припрему одлука о утврђивању 

буџетских оквира градских општина 

5. Сектор трезора 

а) Одељење за финансијско планирање и управљање ликвидношћу 

– Одсек за финансијско планирање и извршење буџета 
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– Одсек контроле трошења буџетских средстава 

б) Одељење за послове јавног дуга 

– Одсек за планирање јавног дуга и извештавање 

– Одсек за анализу и сервисирање јавног дуга 

в) Одељење ликвидатуре буџета 

– Одсек за динарска плаћања 

– Одсек за девизна плаћања 

6. Сектор за рачуноводствене услуге директних буџетских корисника (ДБК) 

а) Одељење књиговодства буџета 

б) Одељење књиговодства средстава јавних служби 

в) Одељење књиговодства основних средстава 

г) Одељење књиговодства евиденционих рачуна намењених становању 

д) Одељење обрачуна пореза 

7. Сектор за буџетско рачуноводство и финансијско извештавање на нивоу града и обрачун 

личних примања 

а) Одељење за буџетско рачуноводство на нивоу Града 

б) Одељење за извештавање 

в) Одељење обрачуна личних примања 

– Одсек обрачуна личних примања за запослене у органима и службама града Београда 

– Одсек обрачуна личних примања за физичка лица ван радног односа у органима и службама 

града Београда 

8. Сектор за цене 

а) Одељење за цене и контролу плана пословања јавних предузећа 

9. Сектор за правне и економске послове 

а) Одељење за нормативно-правне и управно-правне послове и послове јавних набавки 

– Одсек за нормативно-правне и управно-правне послове и послове јавних набавки 

б) Одељење за финансијско-материјалне послове 

10. Сектор за програмски буџет, САП и информациону подршку 

а) Одељење за програмски буџет 

б) Одељење за САП подршку 

– Одсек за САП подршку 

– Одсек за евиденцију и одржавање матичних података 

в) Одељење за информациону подршку 

11. Одељење за спровођење система финансијског управљања и контроле 

У Сектору за фискалне послове послови се обављају у оквиру Одељења за финансијски биланс, 

анализе и извештавање и Одељења за припрему одлука о изворним јавним приходима. 

У Одељењу за финансијски биланс, анализе и извештавање обављају се студијско-аналитички и 

оператвно-стручни послови везани за обезбеђивање услова за остваривање текућих прихода буџета Града и 

буџета градских општина у циљу подмиривања јавних потреба Града, а који се односе на: припрему 

консолидованог биланса јавних прихода и јавних расхода града Београда у складу са консолидованим 

билансом Републике Србије, у делу јавних прихода Града; праћење остваривања финансијског биланса по 

изворима јавних средстава на нивоу Града и предлагање мера за превазилажење проблема у остваривању 

јавних прихода; сагледавање потребног нивоа законских трансфера које Република утврђује Граду и учешћа 
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у расподели других уступљених прихода ради очувања нивоа финансирања јавних потреба на нивоу Града; 

сагледавање и примену параметара и препорука из Фискалне стратегије у погледу стратегије и опредељења 

за припрему буџета Града и буџета градских општина; праћење других параметара и статистичких извештаја 

и њихову примену у поступку планирања јавних прихода и припреме буџета и других планских и 

финансијских одлука Града; утврђивање планираних прихода буџета Града по економској класификацији и 

изворима финансирања; израду радног текста са потребним табелама, образложења нацрта одлуке о буџету 

и нацрта одлуке којом се утврђује укупан обим средстава града, као и израду потребних објашњења у вези 

доношења тих аката; координацију са надлежним службама Републике Србије, Града и општина у вези 

обезбеђења функционисања свих рачуна за наплату јавних средстава буџета града и градских општина 

(уплатни и евидентни рачуни) и с тим у вези сарадњу са пореским органима, пословним банкама, јавним 

предузећима и другим службама у циљу обезбеђивања услова за одговарајући пренос средстава; припрему 

упутства о наплати јавних средстава и уређивање њиховог праћења од стране директних корисника буџета 

града; евиденције наплате сопствених прихода које корисник буџета остварује у складу са законом; 

сагледавање ефеката примене законских прописа из области јавних прихода на нивоу града и у складу са тим 

предлагање одговарајућих решења; праћење расподеле и динамике остваривања изворних и уступљених 

јавних прихода и предузимање одговарајућих мера у циљу реализације политике која је утврђена у овој 

области; израда анализа, периодичних извештаја и годишњег извештаја као саставног дела завршног рачуна, 

у делу прихода и примања и информација о остваривању јавних прихода на нивоу Града. 

У Одељењу за припрему одлука о изворним јавним приходима обављају се нормативни и студијско-

аналитички послови који се односе на израду нацрта одлука о изворним јавним приходима буџета Града и 

буџета градских општина и то: одлуке о локалним комуналним таксама за територију Београда, одлуке о 

накнадама за коришћење јавних површина за територију града Београда, одлуке о локалним 

административним таксама, одлуке о боравишној такси, одлуке о висини стопе пореза на имовину, одлуке о 

просечним ценама одређених непокретности за утврђивање пореза на имовину, одлуке о висини стопе 

амортизације за утврђивање пореза на имовину, ценовника услуга Градске управе и других одлука из области 

изворних јавних прихода; израду дела нацрта одлуке о буџету, нацрта одлуке о утврђивању обима средстава 

Града и нацрта одлуке о завршном рачуну, у делу прихода и примања; израду образложења акта, као и израда 

потребних објашњења у вези доношења акта; израду нацрта одлука о конверзији потраживања Града и 

отпису дуга према привредним друштвима у складу са закључцима Владе РС, припрему уговора о конверзији 

и друго; сарадњу са надлежним организационим јединицама Градске управе, јавним предузећима, 

општинским управама, Пореском управом и другим субјектима, као и сарадњу са општинским управама и 

пореским службама у спровођењу акта; праћење спровођења наведених одлука; давање мишљења о примени 

прописа у области изворних јавних прихода; иницирање измене прописа из области јавних прихода, као и 

давање мишљења на предлоге измене прописа, који се односе на јавне приходе и осталих који дефинишу 

јавне финансије, а које република достави граду на изјашњење; учешће у раду комисија и радних група 

формираних на нивоу Републике у вези припреме прописа из области јавних финансија, израда анализа и 

других извештаја и информација из надлежности Одељења и Сектора. 

У Сектору за буџет послови се обављају у оквиру Одељења за буџет Града. 

У Одељењу за буџет Града обављају се послови припреме и израде нацрта одлуке о буџету Града; 

послови билансирања јавних потреба по појединим врстама и наменама јавних расхода у буџету Града који 

обухватају расходе за рад директних и индиректних корисника буџетских средстава; израда смерница и 

упутстава за израду финансијских планова директних корисника буџетских средстава; припрему 

консолидованог биланса јавних прихода и јавних расхода града Београда у складу са Општим билансом 

Републике Србије, у делу који се односи на расходе буџета Града; разматрање предлога финансијских 

планова директних корисника буџета Града и дефинисање оквира за потрошњу истих; утврђивање 

планираних расхода буџета Града по изворима финансирања и програмским, функционалним и економским 

класификацијама свих директних корисника буџета; праћење извршења финансијских планова директних 

корисника буџета Града; планирање и праћење расхода и издатака буџета Града укључујући и коришћење 

средстава сталне и текуће буџетске резерве и распоређивање остварених наменских средстава града од другог 

нивоа власти и остварених донација; праћење финансијских ефеката закона и других прописа на повећање 

или смањење буџетских расхода и издатака; праћење преузимања обавеза директних корисника буџета Града 

(резервисање средстава финансијског плана); извештавање о извршењу расхода и издатака буџета Града; 
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праћење кретања масе зарада корисника буџета Града и припрема података за извештавање; давање 

мишљења на предлоге аката директних корисника буџетских средстава и припремање аката и предлога аката 

из делокруга рада Секретаријата. 

У Одсеку за праћење и извештавање плана и извршења расхода буџета Града обављају се послови 

везани за праћење реализације плана расхода по основу субвенција, трансфера и дотација и анализа истих; 

припрема података за планирање масе зарада и расхода за запослене и праћење реализације ових расхода по 

корисницима буџета и на нивоу Града; извештавање о извршењу расхода у складу са прописаним обрасцима; 

креирање форме нових извештаја у складу са потребама. 

У Сектору за капиталне инвестиције, Одељењу за капиталне пројекте Града обављају се послови 

израде упутства за укључивање капиталних пројеката у план јавних инвестиција и буџет Града; послови 

припреме и израде нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда у делу 

који се односи на капитални буџет; припреме и израде предлога плана јавних инвестиција; успостављање и 

контрола базе капиталних пројеката; периодични пренос података у интегрисану базу капиталних пројеката 

Министарства финансија РС; координирање рада са корисницима средстава буџета града Београда у вези 

плана јавних инвестиција; послови контроле документације за финансирање капиталних пројеката директних 

буџетских корисника; контроле извештаја о напретку реализације капиталних пројеката и завршних 

извештаја о реализацији капиталних пројеката кроз сагледавање појединачних и укупних ефеката 

спровођења пројеката; комуникација и сарадња са Комисијом за капиталне инвестиције. 

У Сектору за буџете градских општина, Одељењу за финансијски биланс, анализе, извештавање и 

припрему одлука о утврђивању буџетских оквира градских општина, обављају се послови који се односе на 

припрему и израду: Упутства за припрему Одлука о буџету градских општина; нацрта одлуке о утврђивању 

критеријума и мерила за обим буџета градских општина; нацртa одлуке о утврђивању обима средстава за 

вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским 

општинама; предлога решења о прерасподели прихода између буџета града и буџета градских општина; 

Упутства за укључивање капиталних пројеката у план јавних инвестиција градских општина и координирање 

рада са корисницима средстава буџета градских општина у вези припреме и израде нацрта плана јавних 

инвестиција; затим послови који се односе на: анализу захтева градских општина у вези доделе средстава из 

текуће буџетске резерве града, припрему предлога акта о коришћењу средстава одобрених из текуће буџетске 

резерве града и евиденције правдања одобрених средстава; праћење финансијских ефеката закона и других 

прописа на повећање или смањење буџетских оквира градских општина; припрему консолидованог биланса 

јавних прихода и јавних расхода града у складу са општим билансом Републике Србије у делу који се односи 

на градске општине; израду месечне динамике планираних прихода и примања градских општина; израду 

периодичних извештаја о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака градских општина 

по свим буџетским класификацијама; израду извештаја о реализацији плана расхода по основу субвенција, 

трансфера и дотација градских општина и анализа истих; припрему података за планирање масе зарада за 

запослене, праћење и контрола реализације ових расхода по корисницима буџета градских општина; израду 

консолидованих извештаја за плате за све кориснике средстава буџета градских општина и анализа истих, у 

складу са Правилником о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у 

буџетима јединица локалне самоуправе; анализу нераспоређеног вишка прихода градских општина из 

ранијих година; израду периодичних извештаја о извршењу буџета, стању задужености и неизмиреним 

обавезама градских општина; периодично извештавање о реализацији годишњег програма пословања, стању 

задужености и неизмиреним обавезама јавно комуналних предузећа, чији је оснивач градска општина; 

учествовање у имплементацији нових решења у управама градских општина за рад у САП-ЕРП 

информационом систему. 

Сектор трезора обухвата послове трезора града Београда, који се обављају у Одељењу за финансијско 

планирање и управљање ликвидношћу, Одељењу за послове јавног дуга и Одељењу ликвидатуре буџета. 

У Одељењу за финансијско планирање и управљање ликвидношћу обављају се следећи послови: 

управљање финансијским средствима; праћење прилива на консолидовани рачун трезора Града; праћење 

захтева за извршавање издатака; дефинисање месечних квота преузетих обавеза и плаћања; управљање 

ликвидношћу; контрола расхода и издатака; контрола поштовања рокова измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама између корисника средстава буџета, чији се подрачуни воде у оквиру КРТ-а и 

привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, када су корисници средстава буџета 
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дужници; одобравање плаћања на терет буџетских средстава; израда месечних извештаја о извршењу расхода 

буџета града и достављање Министарству финансија неопходних за припрему буџета града Београда; израда 

извештаја измирења комерцијалних трансакција ДБК и ИБК; праћење званичних података преко апликације 

Министарства финансија; вођење евиденције корисника јавних средстава, давање сагласности на отварање и 

гашење динарских подрачуна за све кориснике средстава буџета града Београда; сарадња и пружање 

неопходне стручне помоћи директним корисницима средстава буџета града Београда у вези са извршавањем 

буџета и израдом периодичних и годишњих извештаја. 

У Одељењу за послове јавног дуга обављају се следећи послови: припрема захтева за повлачење и 

усмеравање прилива по основу јавног дуга, регистрација Уговора о зајму код Народне банке Србије; 

припрема пријава о задужењу, коришћењу и отплатама; координација са министарствима, Народном банком 

Србије, пословним банкама, међународним и другим финансијским институцијама; давање инструкција за 

куповину и продају страних валута; планирање обавеза у складу са уговорима који се односе на сервисирање 

јавног дуга; припрема и планирање примања од задуживања и сервисирање обавеза по кредитима града 

Београда у сврху припреме буџета и састављања завршног рачуна града Београда; израда образложења за 

сервисирање јавног дуга, а у вези са припремом буџета и завршног рачуна града Београда; израда пројекција 

повлачења кредита и сервисирања јавног дуга у циљу што бољег и тачнијег планирања буџетских позиција 

које се односе на сервисирање јавног дуга; израда периодичних извештаја о стању задужености града 

Београда у складу са законом; активирање инструмената финансијског обезбеђења на захтев надлежних 

организационих јединица града Београда; недељно, месечно и периодично извештавање у вези са 

сервисирањем обавеза по основу јавног дуга; послова у вези са припремом процедура за издавање 

муниципалних обвезница. 

У Одељењу ликвидатуре буџета обављају се послови пријема и провере захтева за плаћање, свих 

обавеза органа и служби града Београда, са припадајућом пратећом документацијом; обрада и унос података 

потребних за реализацију поднетих захтева за плаћање електронским путем; плаћање обавеза индиректних 

буџетских корисника града Београда електронским путем; комуникација и сарадња са надлежним службама 

за платни промет; реализација обавеза органа и служби града Београда и индиректних буџетских корисника 

Града; исплата плата, накнада плата, накнада трошкова, новчаних и других примања службеника, 

намештеника, изабраних, именованих и постављених лица у органима и службама града Београда и код 

индиректних буџетских корисника Града; исплата и рефундација накнада за време боловања које падају на 

терет Републичког фонд за здравствено осигурање; исплата накнада лицима која су ангажована по основу 

уговора о привременим и повременим пословима, као и лицима ангажованим по основу других врста 

уговора; исплата новчане помоћи и других давања физичким лицима; реализација наплате инструмената 

обезбеђења; сарадња и пружање неопходне стручне помоћи директним корисницима средстава буџета града 

Београда у вези са извршавањем буџета; учешће у дефинисању захтева за увођење, одржавање и измене 

програмских решења; обрада података и израда извештаја у вези са обавезама према запосленим лицима и 

физичким лицима ван радног односа у поступку припреме буџета и састављања завршног рачуна града 

Београда; благајничко пословање и вођење евиденција у складу са законом у поступку руковања готовим 

новцем; плаћање девизних обавеза града Београда; припрема документације, дописа и налога за извршење 

девизних налога према надлежној филијали Управе за трезор или Народној банци Србије. 

Сектор за рачуноводствене услуге директних буџетских корисника (ДБК) обухвата послове 

рачуноводствених услуга који се обављају у Одељењу књиговодства буџета, Одељењу књиговодства 

средстава јавних служби, Одељењу књиговодства основних средстава, Одељењу књиговодства 

евиденционих рачуна намењених становању и Одељењу обрачуна пореза. 

У Одељењу књиговодства буџета обављају се послови: вођење књиговодствених евиденција 

директних корисника средстава буџета града Београда; контирање и књижење пословних промена на основу 

књиговодствених исправа; усаглашавање стања главне књиге, са дневником и помоћним књигама и 

евиденцијама; усаглашавање стања финансијских пласмана, потраживања и обавеза; усаглашавање 

књиговодственог стања потраживања и обавеза са стањем по попису; израда извештаја за потребе буџетских 

корисника, екстерне и интерне ревизије; израда завршног рачуна директних корисника средстава буџета 

града Београда и консолидованог завршног рачуна за директне кориснике средстава буџета града Београда 

који у свом саставу имају индиректне кориснике средстава; закључивање пословних књига на крају буџетске 

године; сарадња и пружање неопходне стручне помоћи директним корисницима средстава буџета града 

Београда у вези са извршавањем буџета и израдом периодичних и годишњих финансисјких извештаја. 
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У Одељењу књиговодства средстава јавних служби обављају се послови: вођење књиговодствених 

евиденција директних корисника средстава буџета града Београда; контирање и књижење пословних промена 

на основу књиговодствених исправа; усаглашавање стања главне књиге, са дневником и помоћним књигама и 

евиденцијама; усаглашавање стања финансијских пласмана, потраживања и обавеза; усаглашавање 

књиговодственог стања потраживања и обавеза са стањем по попису; израда извештаја за потребе буџетских 

корисника, екстерне и интерне ревизије; израда завршног рачуна директних корисника средстава буџета града 

Београда и консолидованог завршног рачуна за директне кориснике средстава буџета града Београда који у 

свом саставу имају индиректне кориснике средстава; закључивање пословних књига на крају буџетске године; 

сарадња и пружање неопходне стручне помоћи директним корисницима средстава буџета града Београда у вези 

са извршавањем буџета и израдом периодичних и годишњих финансисјких извештаја. 

У Одељењу књиговодства основних средстава обављају се послови: вођење помоћне књиге основних 

средстава директних корисника средстава буџета града Београда; књиговодствено евидентирање свих 

промена на основним средствима, обрачун амортизације; усаглашавање стања помоћне књиге са главном 

књигом; израда извештаја за потребе буџетских корисника, екстерне и интерне ревизије; израда пописних 

листа за потребе пописних комисија; усаглашавање књиговодственог стања основних средстава са стањем 

по попису; одржавање базе података основних средстава; сарадња и пружање неопходне стручне помоћи 

директним корисницима средстава буџета града Београда у вези са извршавањем буџета и израдом 

периодичних и годишњих финансисјких извештаја. 

У Одељењу књиговодства евиденционих рачуна намењених становању обављају се послови: 

аналитичко евидентирање потраживања од купаца по основу уговора о откупу и продаји станова; формирање 

и одржавање базе података о купцима; ревалоризација рата за откуп станова и рата за продају станова у 

складу са уговореним условима и достављање обавештења купцима о висини месечне рате за наредни 

обрачунски период; израда обрачуна за једнократну отплату уговорне цене стана по основу уговора о откупу 

и продаји станова; издавање потврда о исплати уговорене цене стана; израда извештаја (месечних, 

кварталних и годишњих); комуникација са купцима (непосредна, писаним и телефонским путем); 

комуникација са Секретаријатом за имовинске и правне послове и градским општинама у вези са захтевима 

купаца за измену уговореног начина отплате. 

У Одељењу обрачуна пореза обављају се послови: праћења, анализе и проучавања законске и 

подзаконске регулативе и свих измена из области пореза и примене на послове Одељења; контрола 

исправности документације на основу које се врши књиговодствено евидентирање нефинансијске имовине, 

потраживања и обавеза; вођења пореских евиденција; вођења и ажурирања базе пореских индикатора; 

утврђивања пореских индикатора за обрачун ПДВ-а; комуникација са организационим јединицама Градске 

управе града Београда у сврху исправне примене пореских прописа; обрачун ПДВ-а, пореза на пренос 

апсолутних права и пореза на имовину на основу података који су достављени за књиговодствено 

евидентирање; контрола тачности и исправности обрачунатог пореза; састављање и подношење пореских 

пријава; континуирана комуникација са Пореском управом у циљу сравњења евидентираног и плаћеног 

пореза; прибављања стручних мишљења надлежног министарства за примену законских и подзаконских 

прописа из области пореза. 

Сектор за буџетско рачуноводство и финансијско извештавање на нивоу града и обрачун личних 

примања обухвата буџетско рачуноводствене послове на нивоу града, послове извештавања и обрачуна 

личних примања који се обављају у Одељењу за буџетско рачуноводство на нивоу Града, Одељењу за 

извештавање и Одељењу за обрачун личних примања. 

У Одељењу за буџетско рачуноводство на нивоу Града обављају се послови везани за: дневно вођење 

главне књиге и усклађивање података и стања на подрачуну буџета са Управом за трезор Министарства 

финансија; спровођење прекњижавања, књижења повраћаја средстава, наплата принудним путем; сравњења 

промена ДБК кроз апликативни програм Управе за трезор; утврђивање финансијског резултата и 

распоређивање суфицита; књижење курсних разлика; израду нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета града 

и консолидованих финансијских извештаја града Београда; израду консолидованог извештаја града Београда 

и 17 градских општина за претходну буџетску годину, израда инструкција буџетским корисницима града 

Београда за припрему, састављање и подношење финансијских извештаја. 

У Одељењу за извештавање обављају се послови везани за: израду и достављање Министарству 

финансија месечног и кварталног извештаја о извршењу расхода и издатака по функционалним 
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класификацијама; израду кварталног и годишњег извештаја о извршењу буџета у текућој буџетској години – 

образложење, вођење помоћних евиденција и анализа текуће буџетске резерве, донација, наменских 

трансферних средстава, расхода и издатака, на основу прикупљених података од ДБК, израда Грађанског 

водича кроз извршење буџета града Београда; издавање препорука буџетским корисницима у вези израде 

извештаја о извршењу буџета. 

У Одељењу обрачуна личних примања обављају се послови праћења и примене прописа на основу којих 

се врши обрада и обрачун личних примања и то: обрачун плата, накнада плата, накнада трошкова и других 

новчаних примања за службенике, намештенике, изабрана, именована и постављена лица у органима и 

службама града Београда; обрачун рефундације накнада за време боловања које падају на терет Републичког 

фонд за здравствено осигурање; обрачун накнада лицима која су ангажована по основу уговора о 

привременим и повременим пословима; обрачун накнада по основу уговора о делу и уговора о ауторским и 

сродним правима; обрачун награда, новчане помоћи и других давања физичким лицима; обрачун стипендија; 

обрачун одборничких накнада; вођење пореских евиденција, израда и подношење пореских пријава; 

издавање свих врста потврда у вези са делокругом рада; пријем, унос и вођење евиденције административних 

и судских забрана; припрема и унос финансијских података у Регистар запослених, изабраних, именованих 

и постављених лица и лица ангажованих ван радног односа у органима и службама града Београда; вођење 

прописане аналитичке евиденције, чији подаци се усклађују са књиговодственим подацима и другим 

евиденцијама; израда потребних информација и извештавање о личним примањима; учешће у дефинисању 

захтева за увођење, одржавање и измене програмских решења за обрачун и обраду личних примања; сарадња 

са банкама и другим примаоцима уплата по питању обустава из зарада у погледу достављања извештаја о 

извршеним уплатама личних примања; сарадња са директним буџетским корисницима града Београда у вези 

са обрадом и обрачуном личних примања. 

У Сектору за цене, Одељењу за цене и контролу плана пословања јавних предузећа обављају се 

послови који се односе на: припремање предлога решења о давању сагласности надлежног органа Града на 

годишње и вишегодишње програме пословања, остале програме, као и измене истих донетих од стране јавних 

предузећа, јавно комуналних предузећа и осталих облика организовања којима је оснивач град Београд; 

анализу услова пословања и извештавања за јавна предузећа, јавно комунална предузећа и остале облике 

организовања којима је оснивач град Београд; контролу међусобне усаглашености колективних уговора који 

се односе на јавна предузећа, јавно комунална предузећа и остале облике организовања чији је оснивач град 

Београд и њихове усаглашености са законом; праћење и анализу цена, предузимање мера ради непосредне 

контроле цена у комуналним делатностима и другим областима из надлежности Града, припремање предлога 

акта о продужењу рока трајања интервентних мера заштите најугроженијих грађана, припремање предлога 

акта ради рефундације средстава из буџета Града јавно комуналним предузећима на име одобрених попуста 

за плаћање комуналних услуга, припремање предлога решења о давању сагласности на социјалне програме 

које предлажу надлежни секретаријати Градске управе, припремање предлога решења о сагласности 

надлежног органа Града на ниво цена комунално-стамбених, саобраћајних, урбанистичких и других услуга 

јавних предузећа чији је оснивач град; припремање предлога решења о давању сагласности на расподелу 

добити односно на покриће губитка по завршном рачуну у јавним предузећима, јавно комуналним 

предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса, основаним од стране Града 

или другог јавног предузећа чији је оснивач Град, припремање извештаја и информација из надлежности 

сектора, као и друге послове у складу са законом, Статутом Града и другим прописима. 

У Сектору за правне и економске послове обављају се нормативно-правни, управно-правни, 

студијско-аналитички и финансијско-материјални послови из делокруга Секретаријата. Послови у овом 

Сектору груписани су у оквиру Одељења за нормативно-правне и управно-правне послове и послове јавних 

набавки и Одељења за финансијско-материјалне послове. 

У Одељењу за нормативно-правне и управно-правне послове и послове јавних набавки обављају се 

следећи послови: праћење и примена закона и других прописа из области финансија, буџетског система и 

финансирања локалне самоуправе; у сарадњи са другим унутрашњим јединицама припрема и израда 

иницијативе за измену прописа које примењује Секретаријат; давање мишљења у вези примене прописа из 

надлежности Секретаријата; израда аката из надлежности Секретаријата; припрема и израда нацрта одлука 

и других прописа, решења, уговора, извештаја, информација и планова; послови из области радних односа 

на нивоу Секретаријата; планирање, припрема и спровођење поступака јавних набавки; израда аката у 

поступцима набавки на које се закон не примењује; и други правни послови. 
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У Одељењу за финансијско-материјалне послове обављају се следећи послови: израда финансијског 

плана Секретаријата у поступку доношења буџета Града, израда тромесечног и месечног плана расхода 

Секретаријата; израда захтева за плаћање и трансфер средстава Секретаријата; израда извештаја о извршењу 

финансијског плана Секретаријата као дела завршног рачуна града Београда; вршење послова у вези 

регионалног развоја у складу са законом. 

У Сектору за програмски буџет, САП и информациону подршку послови се обављају у оквиру 

Одељења за програмски буџет, Одељења за САП подршку и Одељења за информациону подршку. 

У Одељењу за програмски буџет обављају се послови праћења програмских информација и 

извештавања о истим; послови везани за припрему упутстава за дефинисање програмских информација и 

давање препорука директним и индиректним корисницима буџетских средстава и градским општинама у 

вези планирања и спровођења активности на припреми описа програма, програмских активности и пројеката, 

утврђивању циљева и родно одговорних циљева и утврђивању показатеља учинка за праћење постизања 

циљева; давање сагласности на измену и допуну програмске структуре и креирање програмске структуре 

кроз информациони програм; анализа и контрола достављених извештаја о учинку програма, програмских 

активности и пројеката од стране директних корисника буџетских средстава; имплементација нових решења 

и спровођење обуке запослених у Градској управи, управама градских општина и код индиректних корисника 

средстава буџета Града за рад у САП-ЕРП информационом систему везано за програмски буџет. 

У Одељењу за САП подршку обављају се послови везани за САП EРП лиценцна права и техничку 

подршку, као и за консултантско сервисне услуге након имплементације САП ЕРП софтверских решења; 

послови примарне подршке за коришћење информационог система САП ЕРП буџетским корисницима и 

градским општинама; имплементација нових решења и спровођење обуке запослених у Градској управи, 

управама градских општина и код индиректних корисника средстава буџета Града за рад у САП-ЕРП 

информационом систему везано за пословне процесе; контрола и одржавање базе матичних података конта, 

добављача, купаца, објеката и др. за све кориснике САП-а. 

У Одељењу за информациону подршку обављају се послови који се односе на пружање 

административно-техничке подршке за коришћење информационог система САП ЕРП буџетским 

корисницима и градским општинама, као и за управљање осталим финансијским информационим системима; 

администрирање система; пружање стручне и техничке помоћи на коришћењу рачунарске опреме, података 

и апликативних решења; програмирање, тестирање и анализа финансијских информатичких сервиса. 

У Одељењу за спровођење система финансијског управљања и контроле обављају се послови 

спровођења политика, процедура и активности за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система 

финансијског управљања и контроле, као свеобухватног система интерних контрола у граду Београду; израда 

стратешких докумената: Стратегија за увођење и развој финансијског управљања и контроле у граду 

Београду, Стратегија управљања ризицима града Београда, Стратегија развоја града Београда и оперативних 

аката: Упутство за припрему мапе пословних процеса града Београда, Упутство за попуњавање образаца за 

утврђивање и процену ризика и регистра ризика града Београда; подршка у доношењу и спровођењу Плана 

интегритета – мера за управљање ризицима од корупције, Локалног антикорупцијског плана – 

идентификација надлежности, области, процеса и процедура ризичних за настанак различитих облика 

корупције, којима се предлажу начини за управљање овим ризицима, односно начини за њихово отклањање; 

учешће у припреми појединачних аката за успостављање система финансијског управљања и контроле; 

давање препорука за унапређење рада у успостављању система, активности спровођења и развоја система 

финансијског управљања и контроле; давање предлога за предузимање корективних радњи; припрема 

документационе основе за управљање ризицима; давање смерница и учешће у изради и ажурирању регистра 

ризика и извештаја о управљању ризицима на основу предлога ДБК; координира активности и припрема 

информације о развоју система финансијског управљања и контроле и управљању ризицима града Београда 

15 за градоначелника и начелника Градске управе у циљу успостављања система информисања, 

комуникације, ефективног, благовременог и поузданог извештавања; на основу предлога ДБК припрема 

процену адекватности начина управљања оперативним и стратешким ризицима које је неопходно пратити на 

нивоу Града; извештавање Министарства финансија о адекватности и функционисању система финансијског 

управљања и контроле. 
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Секретаријат за јавне приходе 

Члан 11. 

Секретаријат за јавне приходе врши послове који се односе на: утврђивање, контролу и наплату у 

јавноправном односу пореза на имовину и других изворних јавних прихода за које је надлежан у складу са 

посебним прописом и споредних пореских давања по тим основама применом одредаба закона којим се 

уређује порески поступак и пореска администрација; издавање прекршајних налога, односно подношење 

захтева надлежном прекршајном суду за покретање прекршајног поступка за прекршаје у вези са изворним 

јавним приходима које Секретаријат утврђује, наплаћује и контролише у јавноправном односу у складу са 

законом и посебним прописима; унутрашњу контролу над применом закона и других прописа од стране 

унутрашњих организационих јединица Секретаријата образованих за подручја градских општина и по 

извршеној унутрашњој контроли предузимањем мера у складу са законом којим је уређен општи управни 

поступак; вођење пореског рачуноводства за изворне јавне приходе које Секретаријат 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 поступка 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, као и друге послове у складу са законом, Статутом Града и 

другим прописима. 

Члан 12. 

Секретаријату за јавне приходе образују се унутрашње организационе јединице, и то: 

1. Сектор јавних прихода за територију града Београда 

а) Одељење за унутрашњу контролу и прекршајни поступак 

 б) Одељење за редовну наплату и пореско рачуноводство 

– Одсек за редовну наплату 

– Одсек за пореско рачуноводство и извештавање; 

в) Одељење за принудну наплату; 

г) Одељење за пореску контролу 

д) Одељење за пореско правне и информатичке послове; 

– Одсек за пореско правне послове 

– Одсек за пореско информатичке послове 

ђ) Одељење за опште и финансијске послове 

2. Сектор јавних прихода за подручја градских општина 

а) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Вождовац 

– Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

б) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Врачар 

– Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

в) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Земун 

– Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

г) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Звездара 

– Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

д) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Нови Београд 

– Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

ђ) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Палилула 

– Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 
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е) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Раковица 

– Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

ж) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Савски венац 

– Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

з) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Стари град 

–  Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

и) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Чукарица 

– Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

ј) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Барајево 

к) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Гроцка 

л) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Лазаревац 

љ) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Младеновац 

м) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Обреновац 

н) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Сопот 

њ) Одељење јавних прихода за подручје градске општине Сурчин 

3. Сектор за процену тржишне вредности непокретности 

а) Одељење за процену тржишне вредности непокретности 

Сектор јавних прихода за територију града Београда обавља послове који се односе на: унутрашњу 

контролу, издавање прекршајних налога и подношења захтева за покретање прекршајног поступка послови 

редовне наплате, пореског рачуноводства и извештавања, послови принудне наплате, пореске контроле, 

пореско правни и информатички послови, као и општи и финансијски послови Секретаријата. 

Одељење за унутрашњу контролу и прекршајни поступак обавља послове који се односе на: припрема 

плана и спровођење унутрашње контроле над радом одељења јавних прихода за подручја градских општина, 

по плану унутрашње контроле, по налогу руководиоца Секретаријата и по представкама ради провере 

законитости, благовремености, одговорности и ефикасности; доношење аката о извршеној унутрашњој 

контроли и праћење извршења датих налога у поступку унутрашње контроле; праћење законских и других 

прописа из области утврђивања, наплате и контроле јавних прихода; издавање прекршајних налога и 

подношење захтева за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду; 

припрема жалби и ванредних правних лекова на одлуке прекршајних судова; давање предлога и сугестија о 

начину обављања послова одељења јавних прихода за подручја градских општина; извештавање непосредног 

руководиоца о непоступању одељења по датим налозима; изјашњавање о одговорности одговорних радника 

одељења јавних прихода за подручја градских општина за поступање супротно закону утврђено у поступку 

унутрашње контроле; праћење поступања и извештавање у вези примене Закона о инспекцијском надзору; 

обављају се и други послови у складу са законом и упутствима. 

Одељењу за редовну наплату и пореско рачуноводство обавља послове који се односе на: планирање, 

организовање и координирање редовне наплате изворних јавних прихода из надлежности Секретаријата; 

давање инструкција за једнообразну примену пореских прописа од значаја за редовну наплату изворних 

јавних прихода; учествовање у припреми аката из делокруга Одељења; припрема података за потребе израда 

анализа, информација и извештаја у вези утврђивања, наплате и контроле изворних јавних прихода из 

надлежности Секретаријата; обављање послова вођења јединственог пореског рачуноводства за изворне 

јавне приходе из надлежности Секретаријата у складу са прописима; пријављивање потраживања у 

поступцима стечаја, приватизације и ликвидације привредних друштава; обављају се и други послови у 

складу са законом и упутствима. 

Одсек за редовну наплату обавља послове који се односе на: организовање и координирање редовне 

наплате изворних јавних прихода из надлежности Секретаријата; припрема података за потребе израда 

анализа, информација и извештаја у вези утврђивања, наплате и контроле изворних јавних прихода из 

надлежности Секретаријата, по задатим критеријумима, на основу евиденција из база података; 

пријављивање потраживања у поступцима стечаја, приватизације и ликвидације привредних друштава и 
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сарадња са одељењима за подручја градских општина ради евидентирања података по овом основу; 

остваривање сарадње са Градским правобранилаштвом града Београда у наведеним поступцима а по потреби 

и другим органима и организацијама у вези реализације поднетих пријава потраживања; спровођење 

поступака одлагања плаћања дугованог пореза са средством обезбеђења; припрема аката из делокруга 

Одсека, обављају се и други послови у складу са законом и упутствима. 

Одсек за пореско рачуноводство и извештавање обавља послове који се односе на: организовање и 

координација послова и поступка израде пореског завршног рачуна; контрола и праћење ажурности и 

благовремености књижења података у пореском рачуноводству и предлагање мера за отклањање 

неправилности; обједињавање података из пореског рачуноводства преузетих из свих Одељења јавних 

прихода за подручја градских општина; учествовање у припреми аката из делокруга Одсека; обрада и 

припрема информација и извештаја из делокруга Секретаријата; провера података из евиденције 

Секретаријата по захтевима других органа и организација; други послови у вези фискалног извештавања и 

пореског рачуноводства, обављају се и други послови у складу са законом и упутствима. 

Одељење за принудну наплату обавља послове који се односе на: планирање, организовање и 

координирање принудне наплате изворних јавних прихода из надлежности Секретаријата за највеће пореске 

дужнике; предузимање мера наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним стварима 

и непокретностима пореског обвезника; готовом новцу и хартијама од вредности; новчаним и неновчаним 

потраживањима и другим правима пореског обвезника; припрема података и израда анализа, информација и 

извештаја о обвезницима, висини, структури и наплати пореског дуга у поступцима принудне наплате из 

делокруга Одељења; давање инструкција за једнообразну примену пореских прописа од значаја за принудну 

наплату изворних јавних прихода; припрема управних и других аката из делокруга Одељења; обављају се и 

други послови у складу са законом и упутствима. 

Одељење за пореску контролу обавља послове који се односе на: анализа ризика и избор обвезника за 

пореску контролу; припрема планова контроле; праћење извршења планова контроле; припрема инструкција 

за поступке контроле; припрема извештаја и информација о раду одељења за подручја градских општина; 

припрема предлога и сугестије о начину обављања послова одељења јавних прихода за подручја градских 

општина и предлога мера за отклањање уочених пропуста; остварује се сарадња са начелницима одељења за 

подручја градских општина по питањима унапређења квалитета рада и повећања ажурности; обављају се и 

други послови у складу са законом и упутствима. 

Одељење за пореско правне и информатичке послове обавља послове који се односе на: координације 

ради једнообразне примене пореских прописа који уређују администрирање изворних јавних прихода из 

надлежности Секретаријата и праћење њихове примене; припрема образаца управних и других аката који се 

односе на утврђивање, наплату и контролу изворних јавних прихода из делокруга Секретаријата; припреме 

стручне основе за израду предлога општих аката који се примењују у Секретаријату; дефинисања и 

усклађивања пословних процеса у Секретаријату; апликативне и системске подршкe корисницима 

информационог система ЛПА; старања о базама података; обављају се и други послови у складу са законом 

и упутствима. 

Одсек за пореско правне послове обавља послове који се односе на: координацију ради једнообразне 

примене пореских прописа који уређују администрирање изворних јавних прихода из надлежности 

Секретаријата и праћење њихове примене; пружање стручне помоћи у вези примене пореског поступка и 

прописа из делокруга Секретаријата; давање инструкција у циљу уједначавања праксе у појединачним 

управним предметима из надлежности Секретаријата; врши се припрема образаца управних и других аката 

који се односе на утврђивање, наплату и контролу изворних јавних прихода из делокруга Секретаријата; 

припрема стручне основе за израду предлога општих аката који се примењују у Секретаријату; припрема 

података, извештаја и информација у вези примене пореских прописа; праћење прописа из области 

утврђивања, наплате и контроле јавних прихода и других прописа од значаја за примену у Секретаријату и 

давање иницијативе за измене и допуне прописа; дефинисања и усклађивања пословних процеса у 

Секретаријату; обављају се и други послови у складу са законом и упутствима. 

Одсек за пореско информатичке послове обавља послове који се односе на: апликативна и системска 

подршка корисницима информационог система ЛПА, као и подршка на коришћењу интерно развијених 

апликација у Секретаријату; старање о базама података; припрема података за ажурирање база и шифраника 

за утврђивање јавних прихода; давање инструкција за рад у апликацији ЛПА; координирање поступака 
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масовних обрачуна, штампе и доставе решења; апликативна подршка за коришћење аката из делокруга 

Секретаријата; припрема података за израду стручне основе предлога општих аката који се примењују у 

Секретаријату; припрема података и описа услуга потребних за спровођење поступака јавних набавки за 

потребе Секретаријата; обављају се и други послови у складу са законом и упутствима. 

Одељење за опште и финансијске послове обавља послове који се односе на: припрема аката који се 

односе на унутрашње уређење и систематизацију радних места; израде аката којима се остварују појединачна 

права запослених из области годишњих одмора, плаћеног одсуства и других права за која је секретар 

овлашћен решењем начелника Градске управе града Београда; израда планова набавки за потребе 

Секретаријата, спровођење поступака јавних набавки, вођење евиденција о набавкама; припрема и израда 

модела уговора за обезбеђење ресурса и пословног простора потребних за рад Секретаријата; предузимање 

мера за обезбеђење материјалних и људских ресурса потребних за рад Секретаријата; припреме и израде 

финансијског плана Секретаријата у складу са Одлуком о буџету града Београда; праћења извршења буџета 

и финансијског плана Секретаријата; планирања и наменског трошења средстава за рад Секретаријата; 

контроле и овере приспелих финансијских докумената, праћење утрошка средства; реализација свих плаћања 

са раздела Секретаријата; припреме података, извештаја и информација у вези материјалних и људских 

ресурса у Секретаријату; обављају се и други послови у складу са законом и упутствима. 

Сектор јавних прихода за подручја градских општина: утврђивање пореза на имовину и других 

изворних јавних прихода у складу са посебним прописом, применом одредаба закона којим се уређује 

порески поступак и пореска администрација; пореска контрола ради провере и утврђивања законитости и 

правилности испуњавања пореских обавеза по основу изворних јавних прихода из надлежности 

Секретаријата, у складу са законом и другим прописима; редовна и принудна наплата изворних јавних 

прихода из надлежности Секретаријата; давање обавештења ради подношења захтева за покретање 

прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду и издавања прекршајног налога; 

вођење првостепеног управног поступка по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката 

донетих у пореском поступку из делокруга Одељења и вођење поновног поступка по поништеним управним 

актима; пријем и обрада захтева за одлагање плаћања дугованог пореза; пружање информација пореским 

обвезницима у примени пореских прописа; издавање уверења и потврда у вези изворних јавних прихода из 

делокруга Секретаријата; вођење јединственог пореског рачуноводства за изворне јавне приходе из 

делокруга Одељења и други послови у складу са законом и упутствима. 

У оквиру одељења за подручја градских општина: Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Нови Београд, 

Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица, образују се одсеци за утврђивање, контролу и 

наплату јавних прихода у којима се обављају следећи послови: организовање и обављање пријема и уноса 

пореских пријава и других извештаја у вези пореских обвезника; припрема нацрта решења о утврђивању 

изворних јавних прихода из делокруга Одељења; евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском 

рачуноводству у складу са прописима; књижење извршених уплата по основу изворних јавних прихода из 

делокруга Одељења; послови у вези повраћаја више или погрешно наплаћених изворних јавних прихода; 

припрема извештаја и података из пореског рачуноводства Одељења; учествовање у изради пореског 

завршног рачуна; обављање послова наплате; обрада захтева и припрема уверења према подацима из 

службене евиденције; давање обавештења пореским обвезницима о стању њихове пореске обавезе и други 

послови у складу са законом и упутствима. 

У Сектору за процену тржишне вредности непокретности, Одељењу за процену тржишне 

вредности непокретности врше се послови процене тржишне вредности непокретности, на основу 

овлашћења прописаних законом којим се уређује јавна својина, за потребе поступака прибављања и отуђења 

непокретности у својини града Београда, послови процене тржишне вредности непокретности у поступцима 

принудне наплате пореског дуга, као и послови процене вредности непокретности које су у својини града 

Београда. 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 

Члан 13. 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове врши 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, 
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нацрта и предлога планских докумената, осим оних које доноси градска општина; доношење решења о 

стратешкој процени утицаја на животну средину осим оних које доноси градска општина; припремање 

програма имплементације регионалног просторног плана; спровођење јавног позива у поступку урбане 

комасације и потврђивање пројекта урбане комасације; издавање информације о локацији и 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 програме за постављање мањих монтажних објеката привременог 

карактера на јавним и другим површинама и друге сагласности за њихово постављање (објекти монтажно 

демонтажног типа, и то искључиво киосци до 10,5 m2, 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 за урбанизам и грађевинске послове врши поверене послове, који се односе на: издавање 

грађевинске дозволе за изградњу објеката и осталих аката у поступку обједињене процедуре, као и других 

акта у складу са законом којим се уређује планирање и изградња објеката, као и саобраћајница и објеката 

линијске, односно комуналне инфраструктуре, осим оних за које грађевинску дозволу издаје градска 

општина; као и станица за снабдевање горивом (бензинских станица); издавање употребне дозволе за те 

објекте; издавање решења којим се одобрава извођење радова у складу са законом којим се уређује 

планирање и изградња објеката као и издавање употребне дозволе по захтеву инвеститора, за изведене 

радове, осим оних које издаје градска општина; поступак издавања привремене грађевинске дозволе; 

поступак евидентирања пријаве почетка грађења објеката за које издаје грађевинску дозволу; издавање 

посебне грађевинске дозволе за припремне радове, осим оних за које грађевинску дозволу издаје градска 

општина; 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 за урбанизам и грађевинске послове спроводи процедуру у поступцима припреме и 

праћења израде планских докумената из става 1. овог члана, која обухвата: припрему, разматрање, доношење 

и објављивање одлуке о изради планског документа; израду и уступање израде планског документа; стручну 

контролу планског документа; рани јавни увид и јавни увид у плански документ; припрему, разматрање, 

доношење и објављивање планског документа; уношење планског документа у Централни регистар планских 

докумената; припрему и праћење израде планских докумената у случајевима измене и допуне планских 

докумената, као и исправљање техничких грешака у планским документима. 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове спроводи обједињену процедуру у поступцима 

припреме и праћења израде планских докумената из става за издавање аката из става 1. и 2. овог члана у 

остваривању права на изградњу и коришћење објеката, која обухвата: издавање локацијских услова и измену 

локацијских услова; издавање грађевинске дозволе и измене грађевинске дозволе; издавање решења којим се 

одобрава извођење радова у складу са законом којим се уређује планирање и изградња објеката, 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 и за утврђивање кућног броја. 

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у спровођењу обједињених процедура води регистар 

обједињених процедура. 
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Члан 14. 

У Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове образују се унутрашње организационе јединице, и то: 

1. Сектор за информационе технологије и опште послове 

а) Одељење за информатику и документацију, 

б) Одељење за студијско-аналитичке и правне послове и 

в) Одељење за економске и опште послове 

2. Сектор за урбанистичко планирање 

а) Одељење за стратешко планирање и 

б) Одељење за урбанистичко планирање 

3. Сектор за спровођење планова 

а) Одељење за спровођење урбанистичких планова и издавање информације о локацији, 

б) Одељење за припрему урбанистичких пројеката и локација 

4. Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове у поступку обједињене 

процедуре 

а) Одељење за издавање локацијских услова у поступку обједињене процедуре, 

б) Одељење за издавање грађевинске дозволе у поступку обједињене процедуре и 

в) Одељење за издавање употребне дозволе у поступку обједињене процедуре 

5. Сектор за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене и 

велике инвестиције у поступку обједињене процедуре 

а) Одељење за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене у 

поступку обједињене процедуре, 

б) Одељење за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте инфраструктуре у 

поступку обједињене процедуре, 

в) Одељење за управно-правне послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку 

обједињене процедуре; 

г) Одељење за издавање локацијских услова и грађевинске послове за велике инвестиције у 

поступку обједињене процедуре. 

У Сектору за информационе технологије и опште послове, у Одељењу за информатику и 

документацију обављају се следећи послови: послови информатичке подршке; вођење и ажурирање 

Стратегије управљања ризицима града Београда у оквиру Система Финансијског управљања и контроле; 

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; вођење информационог система из надлежности 

Секретаријата и база података; припрема података за уређивање Web стране Скупштине града 

(Секретаријата) из области урбанизма и грађевинских послова; информатичка 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; 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 заинтересованих 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. 
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У Одељењу за студијско-аналитичке и правне послове обављају се следећи послови: студијско-

аналитички и документациони послови за потребе Секретаријата кроз припрему извештаја и информација и 

других стручних и аналитичких материјале у вези делокруга рада секретаријата и рада из оквира обједињене 

процедуре; 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; израда и доношење решења из области радних односа запослених у 

Секретаријату; нормативно-правни послови кроз давање сугестија и предлога и учешћа у изради, доношењу 

и спровођењу закона, одлука и правилника; 

У Одељењу за економске и опште послове обављају се следећи послови: финансијски и 

административно-канцеларијски послови за потребе Секретаријата; послови на припреми и изради 

финансијског плана кроз израду месечних, периодичних и годишњих извештаја о реализацији финансијског 

плана; вођење административно-канцеларијских послова Секретаријата: класификационе ознаке, израда 

печата и штамбиља, набавка IT опреме и канцеларијске опреме и прибора; 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; 

сарадња са органима града, организационим јединицама градске, републичке и општинске управе. 

У Сектору за урбанистичко планирање у Одељењу за стратешко 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; израда 

извештаја, програма, планова, информација, анализа и других материјала за Скупштину града, њена тела, 

градоначелника града Београда и Градско веће; 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. 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. 

У Одељењу за урбанистичко планирање обављају се следећи послови: 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; 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; 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 
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елабората донетог урбанистичког плана; вођење евиденције о документацији из делокруга рада Сектора, 

вођење евиденционих књига за урбанистичке планове; праћење и контрола 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; остваривање сарадње у вршењу послова 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. 

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; 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. 

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; 

праћење и проучавање стања у области уређења града и давање предлога за предузимање мера. 

У Сектору за издавање локацијских услова и грађевинске послове у поступку обједињене 

процедуре у Одељењу за издавање локацијских услова у поступку обједињене процедуре 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 одредбом 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 грађевинске дозволе у поступку обједињене процедуре 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 
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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, потврде о пријему документације, 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 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; 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; 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. 

У Одељењу за издавање употребне дозволе у поступку обједињене процедуре обављају се следећи 

послови: издавање решења о употребној дозволи; издавање уверења о посебним деловима објекта за које 

издаје грађевинску дозволу; 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; 

израда дописа подносиоцима захтева у циљу допуне захтева; израда одговора по захтевима правосудних 

органа, органа општина, месних заједница, скупштина зграда и др; спровођење управних поступака по 

жалбама, изјављеним против решења или закључка донетих у првом степену, по захтеву за издавање 

употребне дозволе; решавање у управном поступку по поднетим ванредним правним лековима, уложених 

против правноснажног решења о употребној дозволи. 

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 у поступку обједињене процедуре 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 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. 
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У Одељењу за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте инфраструктуре у 

поступку обједињене процедуре обављају се следећи послови везани за издавање информације о локацији и 

локацијских услова за објекте инфраструктуре и саобраћајнице, и то: 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 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; испитивање постојања формалних 

услова за поступање по захтеву за издавање решења о употребној дозволи; припрема и достављање 

информација и обавештења 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: испитивање постојања формалних услова за поступање 

по захтеву за издавање решења о употребној дозволи; одобрењу радова у складу са чланом 145. Закона о 

планирању и изградњи; преглед потпуности документације поднетих уз захтев за издавање употребне 

дозволе и припрема обавештења подносиоцу захтева; издавање решења о употребној дозволи; 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 противвредности) и станице за снабдевање 

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 органима 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. 
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Секретаријат за комуналне и стамбене послове 

Члан 15. 

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; сахрањивање кућних љубимаца; обједињена обрада и наплата 

комуналних услуга; обезбеђивање услова за развој, управљање и одржавање сервиса за дигитално пружање 

услуга у области комуналних делатности и осталих послова из надлежности Града Београда "Београд 

паметан град – Belgrade smart city; 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; обезбеђивање 

услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан; 

чишћење (уклањање) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од 

њиховог наношења; управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење, 

и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, 

Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица. 

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 врши послове који се односе на изградњу и реконструкцију објеката јавне намене. 

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. 

Члан 16. 

У Секретаријату за комуналне и стамбене послове се као уже унутрашње организационе јединице 

образују сектори и одељења, и то: 

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 и управљања парковима и обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење 

и заштиту паркова 

а) Одељење за праћење одржавања чистоће, поправки у оквиру јавних зелених површина, 

управљања гробљима и погребне услуге, управљања пијацама и управљања парковима и 

обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту паркова; 

б) Одељење за праћење одржавања јавних зелених површина, управљања парковима и обезбеђивања 

услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту паркова. 
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2. Сектор за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда и 

обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске 

тврђаве и парка Калемегдан 

а) Одељење за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда и спровођења 

мера техничке заштите објеката и просторних културно-историјских целина; 

б) Одељење за послове обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту 

Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и означавања улица и тргова. 

3. Сектор за комунално уређење вода и комуналну делатност зоохигијене 

а) Одељење за праћење и развој комуналног уређења вода; 

б) Одељење за зоохигијену. 

4. Сектор за уређивање грађевинског земљишта и обављање комуналне делатности обезбеђивање 

услова за реализацију програма уређивања и доделе грађевинског земљишта 

а) Одељење за праћење посебних програма и прибављања грађевинског земљишта у јавну својину; 

б) Одељење за праћење капиталних пројеката планираних средњорочним и годишњим програмом 

уређивања и доделе грађевинског земљишта; 

в) Одељење за припремање и опремање грађевинског земљишта средствима правних и физичких 

лица, донацијама и другим програмима, праћење реализације других инвестиционих програма. 

5. Сектор за нормативне и правне послове 

а) Одељење за нормативно-правне послове; 

б) Одељење за спровођење поступака јавних набавки; 

в) Одељење за студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове. 

6. Сектор за економско-финансијске послове 

а) Одељење за финансијско-материјалне послове и реализацију финансијског плана; 

б) Одељење за аналитичко-финансијске послове праћења и извештавања финансијског плана. 

У Сектору за комуналне делатности у области одржавања јавних зелених површина, одржавања 

чистоће на површинама јавних намена, управљања гробљима и погребне услуге, управљања пијацама 

и управљања парковима и обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту паркова 

врше се послови који се односе на: одржавање јавних зелених површина; одржавање чистоће на површинама 

јавне намене; управљање гробљима и погребне услуге; управљање пијацама; управљање парковима и 

обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење, и заштиту на подручју градских општина 

Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и 

Чукарица. Праћење и надзор над обављањем комуналних делатности кроз реализацију годишњих програма 

одржавања јавних зелених површина, чишћења и прања јавних површина и одржавања излетничких шума 

Београда; праћење и реализација буџетских средстава инвестиционог улагања у надлежна ЈКП; надзор 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 послови који су законом и другим прописом стављени у 

надлежност сектора. 

Послови у овом Сектору груписани су у оквиру два одељења: Одељење за праћење одржавања чистоће, 

поправки у оквиру јавних зелених површина, управљања гробљима и погребне услуге, управљања пијацама 

и управљања парковима и обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту паркова и 

Одељење за праћење одржавања јавних зелених површина, управљања парковима и обезбеђивања услова за 

уређење, употребу, унапређење и заштиту паркова. 

Одељење за праћење одржавања чистоће, поправки у оквиру јавних зелених површина, управљања 

гробљима и погребне услуге, управљања пијацама и управљања парковима и обезбеђивања услова за уређење, 

употребу, унапређење и заштиту паркова врши следеће послове: учешће у припреми и изради годишњег 

уговора и Програма чишћења и прања јавних површина ЈКП „Градска чистоћа”; праћење реализације 

закљученог уговора о учешћу Града у финансирању поверене комуналне делатности по програму ЈКП 
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„Градска чистоћа”; праћење реализације и теренске контроле извршавања услуга Програма чишћења и прања 

јавних површина ЈКП „Градска чистоћа”; праћење реализације радова на поправкама јавних зелених 

површина које изводи ЈКП „Зеленило-Београд” по Програму поправки оштећених и деградираних јавних 

зелених површина и санитарних објеката; врши надзор над извршеним радовима на терену; предлаже мера 

за техничко унапређење и ефикасније извршавање услуга; врши преглед и контролу месечних прегледа 

извршених услуга и фактура о извршеном обиму и квалитету наведених програма; учешће у раду Комисије 

за интерну примопредају извршених радова на поправкама оштећених и деградираних јавних зелених 

површина које се налазе у програму одржавања ЈКП „Зеленило-Београд”; прати реализацију инвестиционих 

улагања и врши надзор над инвестиционим улагањима из средстава буџета града из надлежности одељења; 

праћење делатности управљања гробљима и погребне услуге; праћење делатности управљања пијацама; 

послове који се односе на управљање парковима и обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и 

заштиту паркова; израде документације за усвајање и реализацију посебних програма коришћења текућих 

субвенција из буџета града из области одељења; обрађује предмете и одговара на представке грађана из 

надлежности одељења; учествује у изради дописа, налога, упутстава, информација, извештаја и др.; врши 

анализу и планира финансијска средства у финансијском плану секретаријата неопходних за несметано 

oдвиjaњe програмских активности одељења; учествује у спровођењу јавних набавки из делокруга сектора; 

послове сарадње са надлежним органима Републике, града и општина и другим заинтересованим странама 

из делокруга послова одељења и друге послове који су законом и другим прописом стављени у надлежност 

секретаријата; 

Одељење за праћење одржавања јавних зелених површина, управљања парковима и обезбеђивања 

услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту паркова врши следеће послове: учешће у припреми и 

изради годишњих уговора и Програма одржавања јавних зелених површина ЈКП „Зеленило-Београд” и 

Програма одржавања излетничких шума Београда ЈП „Србијашуме”; праћење реализације закључених 

уговора о учешћу Града у финансирању поверене комуналне делатности по програмима ЈКП „Зеленило-

Београд” и ЈП „Србијашуме”; праћење реализације и теренске контроле извршавања услуга Програма текућег 

одржавања јавних зелених површина у складу са донетим годишњим програмом ЈКП „Зеленило-Београд” и 

контроле извршавања услуга у складу са донетим годишњим програмом ЈП „Србијашуме”; предлаже мера за 

техничко унапређење и ефикасније извршавање услуга; врши преглед и контролу месечних прегледа 

извршених услуга и фактура о извршеном обиму и квалитету наведених програма; врши контролу техничке 

документације ЈКП „Зеленило-Београд” и издаје сагласности за поправке на уређеним јавним зеленим 

површинама; врши надзор над извршеним радовима на терену; учешће у раду Комисије за примопредају на 

редовно одржавање нових уређених јавних зелених површина крајњем кориснику, ЈКП „Зеленило-Београд”; 

учешће у раду Комисије за издавање мишљења о уклањању стабала или делова стабала са јавних зелених 

површина десет градских општина; послове који се односе на управљање парковима и обезбеђивања услова 

за уређење, употребу, унапређење и заштиту паркова; припреме и реализације средњорочних и годишњих 

програма уређења и праћење програма специјализованих и стручних послова у вези са извршавањем 

комуналне делатности коју обавља ЈКП „Београдски парк”; израде документације за усвајање и реализацију 

посебних програма коришћења текућих субвенција из буџета града из области одељења; обрађује предмете 

и одговара на представке грађана из надлежности одељења; учествује у изради дописа, налога, упутстава, 

информација, извештаја и др.; врши анализу и планира финансијска средства у финансијском плану 

секретаријата, неопходних за несметано oдвиjaњe програмских активности одељења; учествује у спровођењу 

јавних набавки из делокруга сектора; послове сарадње са надлежним органима Републике, града и општина 

и другим заинтересованим странама из делокруга послова одељења и друге послове који су законом и другим 

прописом стављени у надлежност секретаријата; 

У Сектору за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда и 

обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и 

парка Калемегдан 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; припреме предлога и праћења реализације програма, пројеката и програмских 

активности на одржавању стамбених зграда, зграда у оквиру просторно културнo-истoриjских целина; 

координације активности везаних за примедбе грађана на пословима одржавања стамбених зграда; послови 

контроле организовања управљања у стамбеним зградама преко надлежних органа Општина; праћења 
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обављања комуналне делатности обједињене обраде и наплате комуналних услуга; обављање послова у вези 

обезбеђивања услова за развој, управљање и одржавање сервиса за дигитално пружање услуга у области 

комуналних делатности и осталих послова из надлежности Града Београда – Београд паметан град – Belgrade 

smart city; праћења и надзора над обављањем комуналне делатности од интереса за град Београд делатности 

чишћења (уклањања) графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од 

њиховог наношења, кроз реализацију годишњег програма преко уговора са ЈКП ”Градска чистоћа”; послови 

који се односе на праћење уређења, употребе, унапређења и заштите Комплекса Београдске тврђаве и парка 

Калемегдан; припреме и реализације средњорочних и годишњих програма уређења и праћење програма 

специјализованих и стручних послова у вези са извршавањем комуналне делатности коју обавља ЈП 

"Београдска тврђава"; надзор над извршењем комуналне делатности по усвојеним програмима и закљученим 

уговорима; израде предлога и послови контроле утрошка буџетских средстава за наведене намене; праћења 

и реализације активности на означавању улица и тргова и означавању зграда кућним бројевима на територији 

Града, као делатности од општег интереса; спровођења поступака јавних набавки из делокруга сектора; 

учешће у пословима израде плана јавних набавки и набавки из надлежности сектора неопходних за 

програмске активности; послови сарадње са надлежним органима Републике, града и општина и другим 

заинтересованим странама из делокруга послова сектора и други послови који су законом и другим прописом 

стављени у надлежност сектора. 

Послови у Сектору за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда и 

обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка 

Калемегдан групишу се у оквиру Одељења за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених 

зграда и спровођења мера техничке заштите објеката и просторних културно-историјских целина и Одељења 

за послове обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве 

и парка Калемегдан и означавања улица и тргова. 

Одељење за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда и спровођења 

мера техничке заштите објеката и просторних културно-историјских целина врши следеће послове: 

праћења делатности одржавања стамбених зграда и комуналних делатности у вези са одржавањем стамбених 

зграда и израде стручно-аналитичких материјала о уоченим проблемима и предлагања мера за 

превазилажење истих; студиjскo-aнaлитичке, стручнo-oпeрaтивне, инфoрмaциoнo-дoкумeнтaциoне и 

oпeрaтивнo-тeхничке послове, који се односе на планирање, предлагање, управљање, анализу, извршавање и 

контролу процеса управљања прojeктимa и програмима из области одржавања стамбених зграда; анализе и 

планирања финансијских средстава у финансијском плану секретаријата, неопходних за несметано oдвиjaњe 

програмских активности одељења; за програме из делокруга послова одељења, послове праћења реализације 

радова на инвестиционом одржавању заједничких делова стамбених зграда и унапређењу својстава зграде; 

послове праћења делатности одржавања стамбених зграда просторних културнo-истoриjских целина; 

студиjскo-aнaлитичке, стручнo-oпeрaтивне, инфoрмaциoнo-дoкумeнтaциoне и oпeрaтивнo-тeхничке 

послове, који се односе на планирање, предлагање, управљање, анализу, извршавање и контролу процеса 

управљања прojeктимa и програмима за просторне културно-историјске целине, из области одржавања 

зграда; праћења обављања комуналне делатности обједињене обраде и наплате комуналних услуга; 

обављање послова у вези обезбеђивања услова за развој, управљање и одржавање сервиса за дигитално 

пружање услуга у области комуналних делатности и осталих послова из надлежности Града Београда – 

Београд паметан град – Belgrade smart city; учествује у припреми годишњег програма чишћења (уклањања) 

графита са објеката видљивих са површина јавне намене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења и 

прати његову реализацију; врши преглед месечних ситуација о извршеном обиму и квалитету програма 

чишћења графита; послове блaгoврeмeнoг планирања и спровођења поступака jaвних набавки добара, услуга 

и радова од којих зависи обављање процеса у оквиру одељења; послове израде кварталних, полугодишњег и 

годишњег извeштaja o рaду одељења; послове вођења и уређивања евиденција – ажурирања база података и 

друге документације за потребе послова одељења; послове сарадње са надлежним органима Републике, града 

и општина и другим заинтересованим странама из делокруга послова одељења и друге послове који су 

законом и другим прописом стављени у надлежност секретаријата. 

Одељење за послове обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту Комплекса 

Београдске тврђаве и парка Калемегдан и означавања улица и тргова врши следеће послове: прибавља 

сагласност на посебан програм коришћења текућих и капиталних субвенција из буџета града из области 
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одељења; учествује у изради годишњих уговора о реализацији посебних програма, који се закључују са ЈП 

„Београдска тврђава” и прати реализацију програма; врши преглед рачуна и ситуација за извршене послове 

из програма коришћења текућих и капиталних субвенција, преглед и контролу достављене документације 

којом се правдају средства утрошена у складу са програмом текућих и капиталних субвенција; праћења и 

реализације активности на означавању улица и тргова и обележавању зграда кућним бројевима услед 

извршене пренумерације на територији Града, као делатности од општег интереса; анализу и планирање 

финансијских средстава у финансијском плану секретаријата, неопходних за несметано oдвиjaњe 

програмских активности одељења; послове блaгoврeмeнoг планирања и спровођења поступака jaвних 

набавки добара, услуга и радова од којих зависи обављање процеса у оквиру одељења; послове израде 

кварталних, полугодишњег и годишњег извeштaja o рaду одељења; послове вођења и уређивања евиденција 

– ажурирања база података и друге документације за потребе одељења; послове сарадње са надлежним 

органима Републике, града и општина и другим заинтересованим странама из делокруга послова одељења и 

друге послове који су законом и другим прописом стављени у надлежност секретаријата. 

У Сектору за комунално уређење вода и комуналну делатност зоохигијене 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 у вези са организацијом зоохигијенске службе 

за обављање послова зоохигијене и комуналне делатности сахрањивање кућних љубимаца – 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; врши надзор над спровођењем Програма контроле и смањења популације напуштених 

паса и мачака на територији града; 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 и комуналну делатност зоохигијене обављају се у 

оквиру Одељења за праћење и развој комуналног уређења вода и Одељења за зоохигијену. 

Одељење за праћење и развој комуналног уређења вода врши послове који се односе на учествовање у 

припреми и праћењу и то: припрема инвестиционе програме, прати реализацију инвестиционих програма за 

унапређење комуналних делатности у области снабдевања водом и одвођења отпадних вода, као и јавних 

купалишта; врши надзор над обављањем комуналних делатности пречишћавања и дистрибуције воде за пиће, 

као и прикупљања, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као и делатности ЈП „Ада 

Циганлија”; учествује у припреми програма и мера за унапређење коришћења јавних чесми и фонтана; 

организује и спроводи припрему техничке документације за изградњу, реконструкцију и санацију јавних 

чесми и фонтана, као и реализацију радова према припремљеној техничкој документацији; учествује у изради 

конкурсне документације и поступку јавне набавке из области водоснабдевања и одвођења отпадних вода 

које се финансирају из средстава буџета Града; учествује у припреми конкурсне документације и поступку 

јавне набавке за јавне чесме и фонтане; даје мишљење на документацију којом се утврђује развој водоводног 

и канализационог система на територији Града; предлаже одговарајуће мере кроз израду студија, пројеката 

и друге документације за рационално водоснабдевање и одвођење отпадних и атмосферских вода и уопште 

комунално уређење вода; припрема 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.; учествује у припреми редовног програма одржавања система градске кишне 
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канализације – чишћења сливника, колектора, цевних канала кишне канализације; прати реализацију 

редовног програма на терену; врши преглед месечних ситуација о извршеном обиму и квалитету наведених 

програма; учествује у изради предлога ванредних послова у овој делатности и прати његову реализацију; 

учествује у изради годишњих уговора са ЈКП „Београдски водовод и канализација”, учествује у припреми 

редовног програма одржавања јавних чесми и фонтана – прати реализацију редовног програма на терену; 

учествује у припреми редовног програма одржавања Аде Циганлије; прегледа месечне ситуације о 

извршеном обиму и квалитету наведених програма; учествује у изради предлога ванредних послова у овој 

делатности и прати његову реализацију; учествује у изради годишњих уговора са ЈКП „Београдски водовод 

и канализација” и „ЈП „Ада Циганлија”; учествује у раду Комисије за контролу јавних купалишта; учествује 

у активностима на едукацији становништва за рационалну потрошњу воде за пиће и сл. 

Одељење за зоохигијену обавља послове у вези са организацијом зоохигијенске службе за обављање 

послова зоохигијене и комуналне делатности сахрањивање кућних љубимаца – 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; врши 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. 

У Сектору за уређивање грађевинског земљишта и обављање комуналне делатности 

обезбеђивање услова за реализацију програма уређивања и доделе грађевинског земљишта обављају 

се послови који се односе на праћење уређивања, употребе, унапређивања и заштите грађевинског земљишта, 

припрему и реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања и доделе грађевинског земљишта, 

као и праћење програма специјализованих и стручних послова у вези са извршавањем комуналне услуге коју 

обавља ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда” у оквиру комуналне делатности за 

коју је ово јавно предузеће основано и програма коришћења текућих субвенција, вршењем стручно-

оперативних послова у циљу обезбеђивања услова за уређивање грађевинског земљишта, и то: припремања 

и опремања грађевинског земљишта средствима из буџета Града, кредита, правних и физичких лица у складу 

са Законом о планирању и изградњи и у виду донација, а у циљу заједничког припремања и/или опремања 

грађевинског земљишта и друге врсте програма које се односе на уређивање грађевинског земљишта града 

Београда; надзор над извршењем комуналне услуге по усвојеним програмима и закљученим уговорима, 

учешће у пословима израде плана јавних набавки и набавки из надлежности сектора неопходних за 

програмске активности; послови сарадње са надлежним органима Републике, града и општина и другим 

заинтересованим странама из делокруга послова сектора и други послови који су законом и другим прописом 

стављени у надлежност сектора. 

Послови у овом Сектору груписани су у оквиру Одељења за праћење посебних програма и прибављања 

грађевинског земљишта у јавну својину, Одељења за праћење капиталних пројеката планираних 

средњорочним и годишњим програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта и Одељења за 

припремање и опремање грађевинског земљишта средствима правних и физичких лица, донацијама и другим 

програмима, праћење реализације других инвестиционих програма. 

Одељење за праћење посебних програма и прибављања грађевинског земљишта у јавну својину врши 

следеће послове: учествује у припреми и изради програма специјализованих и стручних послова у вези са 

извршавањем комуналне услуге коју обавља ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда”, 

програма коришћења текућих субвенција и других посебних програма, прати реализацију програма, увидом 

у просторијама предузећа; врши преглед месечних ситуација о извршеном обиму и квалитету програма 

специјализованих и стручних послова; врши преглед рачуна и ситуација за извршене послове из програма 

коришћења текућих субвенција, преглед и контролу достављене документације којом се правдају средства 

утрошена у складу са програмом текућих субвенција; прибавља сагласност на посебан програм текућих 

субвенција и других посебних програма коришћења средстава из буџета града; учествује у изради годишњих 

уговора о реализацији посебних програма, који се закључују са ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда”; врши анализу и учествује у планирању финансијских средстава за потребе израде 
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финансијског плана секретаријата, неопходних за несметано oдвиjaњe програмских активности одељења; 

учешће у пословима израде плана јавних набавки и набавки из надлежности одељења неопходних за 

програмске активности; праћење прибављања грађевинског земљишта, вођење евиденције о закљученим 

уговорима, споразумима или судским решењима, а у вези са експропријацијом земљишта; врши се преглед 

и овера документације на основу које се врши исплата за експропријацију земљишта; послови сарадње са 

надлежним органима Републике, града и општина и другим заинтересованим странама из делокруга послова 

одељења и други послови који су законом и другим прописом стављени у надлежност секретаријата. 

Одељење за праћење капиталних пројеката планираних средњорочним и годишњим програмом 

уређивања и доделе грађевинског земљишта врши следеће послове: учествује у припреми и изради Програма 

уређивања и опремања грађевинског земљишта из делокруга одељења, прибавља сагласност на Програм 

уређивања и доделе грађевинског земљишта; праћење реализације капиталних (вишегодишњих) пројеката; 

прати реализацију уговора о прибављању планске документације (просторне и урбанистичке планове и друга 

акта која се односе на планирање, уређење и коришћење простора), прибављању и изради пројеката 

парцелације и препарцелације, геолошких и геомеханичких елабората, геодетских и других подлога; прати 

реализацију уговора о организацији и спровођењу урбанистичких, архитектонских и других конкурса; прати 

реализацију уговора за реализацију асанационих, мелиорационих и других радова и рашчишћавање 

земљишта од постојећих објеката и уређаја; прати реализацију уговора за израду техничке документације и 

техничке контроле пројеката, уговора о изградњи и техничком прегледу објеката јавне комуналне 

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, и друге објекте), обухваћених Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта; уговора који 

се односе на припрему и организовање изградње београдског метроа и других капиталних објеката од значаја 

за град Београд; врши преглед и контролу исправности ситуација и рачуна за извршене услуге и радове; 

вођење евиденције о закљученим уговорима и степену реализације уговора; учешће у комисијама за предају 

објеката надлежним организационим јединицама градске управе и крајњим корисницима; врши анализу и 

учествује у планирању финансијских средстава за потребе израде финансијског плана секретаријата, 

неопходних за несметано oдвиjaњe програмских активности одељења; учешће у пословима израде плана 

јавних набавки и набавки из надлежности одељења неопходних за програмске активности; послови сарадње 

са надлежним органима Републике, града и општина и другим заинтересованим странама из делокруга 

послова одељења и други послови који су законом и другим прописом стављени у надлежност секретаријата. 

Одељење за припремање и опремање грађевинског земљишта средствима правних и физичких лица, 

донацијама и другим програмима, праћење реализације других инвестиционих програма, врши следеће послове: 

прибављање сагласности за закључење уговора о заједничком припремању и/или опремању грађевинског 

земљишта и друге врсте програма, који се односе на уређивање грађевинског земљишта града Београда, 

средствима правних и физичких лица у складу са Законом о планирању и изградњи и у виду донација; води 

евиденцију о закљученим уговорима, прати реализацију закључених уговора, контролише исправност 

ситуација и рачуна, којима се правдају утрошена средства за заједничко финансирање недостајуће 

инфраструктуре; учествује у припреми и изради Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта из 

делокруга одељења; прибавља сагласности у вези са реализацијом поступака јавних набавки и набавки за 

потребе реализације усвојених програма; учествује у изради уговора о прибављању планске документације 

(просторне и урбанистичке планове и друга акта која се односе на планирање, уређење и коришћење простора), 

уговора о прибављању и изради пројеката парцелације и препарцелације, геолошких и геомеханичких 

елабората, геодетских и других подлога, уговора о организацији и спровођењу урбанистичких, архитектонских 

и других конкурса; уговора за реализацију асанационих, мелиорационих и других радова и рашчишћавање 

земљишта од постојећих објеката и уређаја; уговора о изградњи и техничком прегледу објеката јавне комуналне 

инфраструктуре и јавних објеката; учешће у комисијама за предају објеката надлежним организационим 

јединицама градске управе и крајњим корисницима; врши анализу и учествује у планирању финансијских 

средстава за потребе израде финансијског плана секретаријата, неопходних за несметано oдвиjaњe програмских 

активности одељења; врши анализу предложених пројеката који се реализују у оквиру програма пројеката 

капиталних инвестиција Града; учешће у пословима израде плана јавних набавки и набавки из надлежности 

одељења неопходних за програмске активности; послови сарадње са надлежним органима Републике, града и 
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општина и другим заинтересованим странама из делокруга послова одељења и други послови који су законом 

и другим прописом стављени у надлежност секретаријата. 

У Сектору за нормативне и правне 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; 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; 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, израду нацрта стратешких докумената; припрему Предлога плана и Плана јавних набавки 

Секретаријата и списка набавки на које се закон не примењује; комуникацију и размену података у поступку 

јавне набавке електронским средствима на Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама; 

спровођење поступака јавних набавки из надлежности Секретаријата; годишње уговоре који се закључују са 

ЈКП и ЈП у обављању поверене комуналне делатности; моделе и предлоге уговора, као и коначне уговоре 

након спроведених поступака јавних набавки, решења по захтевима за заштиту права у поступцима јавних 

набавки; припрему свих појединачних правних аката из комуналне и стамбене области, као и области 

уређивања грађевинског земљишта предвиђених законом, статутом и општим актима; мишљења о примени 

одлука из комуналне и стамбене области по захтевима грађана и правних лица; одговоре по захтеву лица 

задуженог за поступање по захтевима за информације од јавног значаја; поједине послови из области радних 

односа; обавља и остале послове из ове области. 

Послови у овом Сектору обављају се у оквиру Одељења за нормативно-правне послове, Одељења за 

спровођење поступака јавних набавки и Одељења за студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове. 

Одељење за нормативно-правне послове врши најсложеније нормативно-правне послове на припреми 

и изради предлога општих аката у комуналној и стамбеној области, као и области уређивања грађевинског 

земљишта које доноси Скупштина града Београда и други органи Града, 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; припрема стручна мишљења 

у вези израде ових аката; припрема примедбе и сугестије на нацрте и предлоге закона и других прописа из 

наведених области; припрема одговоре поводом покренутих поступака за оцену уставности и законитости 

одлука из комуналне и стамбене области; даје стручна мишљења на нацрте појединачних аката које 

припремају јединице у саставу Секретаријата; врши правни надзор над општим актима јавних предузећа која 

су у ресорној надлежности Секретаријата и утврђује њихову усаглашеност са оснивачким актима, законским 

и другим прописима; припрема и даје мишљења на оснивачка акта и друге опште акте јавних и јавних 

комуналних предузећа; обавља стручну обраду системских и других питања која служе за израду општих 

аката ЈЛС; сарађује са надлежним органима на усаглашавању нацрта одлука и других прописа са правним 

системом као и у погледу нормативно техничке и језичке ваљаности; прати, анализира и проучава законску 

и подзаконску регулативу, и њихове ефекте на послове ЈЛС; учествује у раду Комисија и других радних тела 

које образују органи Града. 

Одељење за спровођење поступака јавних набавки припрема План јавних набавки Секретаријата и 

списак набавки на које се закон не примењује; учествује спровођењу поступака јавних набавки где је 

наручилац Секретаријат, као и у поступцима које Секретаријат спроводи заједнички са другим наручиоцем; 

учествује у припреми конкурсне документације; врши израду модела уговора који су саставни део конкурсне 

документације; даје обавештења понуђачима о поступку јавне набавке; припрема решења по захтевима за 

заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки; израђује коначне уговоре након спроведених 

поступака јавних набавки; учествује у изради извештаја о закљученим уговорима о набавкама, обавља 

комуникацију и размену података у поступку јавне набавке електронским средствима на Порталу јавних 

набавки у складу са Законом о јавним набавкама. 
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Одељење за студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове врши послове на изради сложенијих 

аналитичких материјала и појединачних правних аката у комуналној и стамбеној области и области 

уређивања грађевинског земљишта предвиђених законом, у складу са статутом и другим општим актима; 

утврђује начин поступања у поступку припреме, доношења, праћења реализације и контроле извршења 

програма комуналних делатности, као и друга питања која су од значаја за обезбеђивање обављање и развој 

комуналних делатности; израђује извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи и 

јавност о раду органа, о стању и проблемима у одређеним областима из делокруга рада секретаријата; пружа 

стручну помоћ и учествује у изради нацрта стратешких докумената; учествује у припреми годишњих и 

других уговора и анекса који се закључују са ЈКП и ЈП у обављању поверене делатности и припреми предлога 

и коначних уговора и анекса из делокруга секретаријата који се закључују са другим правним и физичким 

лицима; припрема одговоре по захтеву лица задуженог за поступање по захтевима за информације од јавног 

значаја; обавља поједине послове из области радних односа; даје непосредну стручну помоћ запосленима 

других сектора у поступању и обради предмета из комуналне и стамбене области, као и уређивања 

грађевинског земљишта; припрема и стручна мишљења на нацрте појединачних аката из делокруга сектора. 

У Сектору за економско-финансијске послове 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; 

Послови у овом Сектору груписани су у оквиру Одељења за финансијско-материјалне послове и 

реализацију финансијског плана и Одељења за аналитичко-финансијске послове праћења и извештавања 

финансијског плана. 

Одељење за финансијско-материјалне послове и реализацију финансијског плана врши финансијско-

материјалне послове на припреми и извршењу финансијског плана; припрема финансијски план 

Секретаријата и прати извршење финансијског плана по позицијама – корисницима буџетских средстава; 

врши израде и измене годишњег финансијског плана Секретаријата, припреме и израде плана кварталног и 

месечног извршења Секретаријата (израда месечног и кварталног предлога плана квота Секретаријата); 

сарађује са организационим јединицама градске управе надлежним за друга јавна предузећа; врши 

формирање налога за плаћање по ауторизованој, прихваћеној и одобреној документацији; евидентира и 

преузима обавезе из информационог система централног регистра фактура; врши пријем, евиденцију и 

дистрибуирање инструмената финансијског плаћања Секретаријату за финансије преко интерних доставних 

књига у оквиру Сектора; прима, евидентира и отпрема пошту преко интерних доставних књига; учествује у 

изради информација и других материјала за потребе Градоначелника и Скупштине града; обавља и друге 

послове из ове области. 

Одељење за аналитичко-финансијске послове праћења и извештавања финансијског плана врши 

аналитичко финансијске послове на праћењу и извештавању извршења финансијског плана Секретаријата; 

прати квартално и месечно извршење плана квота Секретаријата; сарађује са организационим јединицама 

градске управе надлежним за друга јавна предузећа; прати и саставља финансијске извештаје Секретаријата; 

врши израду решења о распореду средстава и захтева за плаћање по ауторизованој, прихваћеној и одобреној 

документацији; врши контролу унетих података и прати рокове плаћања регистрованих фактура у 

централном регистру фактура; прати спровођење основних пословних функција ЈКП у делу који се 

финансира из буџета града Београда; врши пријем и води евиденцију улазних фактура у оквиру Сектора 

преко књиге улазних фактура; прима, евидентира и отпрема пошту преко интерних доставних књига; у 

сарадњи са другим организационим јединицама Градске управе прати приходе и расходе; обавља и друге 

послове из ове области. 
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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 Града 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 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 Града 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. 
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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. 

Члан 18. 

У Секретаријату за имовинске и правне послове образују се унутрашње организационе јединице, и то: 

1. Сектор за попис, евиденцију и упис права јавне својине на непокретностима града Београда 

а) Одељење за попис и евиденцију непокретности града Београда 

б) Одељење за електронско евидентирање непокретности у јавној својини 

в) Одељење за укњижбу непокретности 

г) Одељење за правне послове из области укњижбе непокретности 

2. Сектор за послове располагања непокретностима у јавној својини града Београда 

а) Одељење за послове располагања непокретностима у јавној својини града Београда 

б) Одељење за послове располагања непокретностима које користе установе здравства, школства, 

предшколске установе и установе културе 

в) Одељење за припрему и праћење реализације уговора из области располагања непокретностима 

3. Сектор за становање 

a) Одељење за становање 

б) Одељење за контролу коришћења станова у јавној својини града Београда 

в) Одељење за одржавање станова у јавној својини града Београда 

г) Одељење за послове закупа на неодређено време станова у својини грађана, задужбина и фондација 

4. Сектор за закуп пословног простора 

а) Одељење за закуп и правне послове 

б) Одељење за контролу коришћења пословног простора 

5. Сектор за инвестиционо одржавање пословног простора и управљање пословним зградама 

а) Одељење за инвестиционо одржавање пословног простора 

б) Одељење за управљање пословним зградама 

6. Сектор за грађевинско земљиште 

а) Одељење за послове располагања грађевинским земљиштем у јавној својини града Београда 

б) Одељење за управно-правне послове из области грађевинског земљишта 

в) Одељење за упис јавне својине и утврђивање престанка права коришћења на грађевинском 

земљишту 

7. Сектор за опште, правне, финансијске и послове јавних набавки 

а) Одељење за опште, правне и послове спровођења поступка јавних набавки 

б) Одељење за економске и финансијске послове 

Сектор за попис, евиденцију и упис права јавне својине на непокретностима града Београда 

послове обавља у оквиру четири одељења. 

Одељење за попис и евиденцију непокретности 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 евиденција 

поднетих захтева и достављање података Републичкој дирекцији за имовину; припрема података надлежном 

органу за вођење евиденције о основним средствима; послове на обједињавању евиденције непокретности 

града Београда и на усклађивању са помоћним књиговодственим евиденцијама града Београда; по налогу 

врши унос или искњижење непокретности у својини града Београда у помоћну књигу имовине; припрему 

података за спровођење редовног годишњег пописа имовине. 



37 

Одељење за електронско евидентирање непокретности у јавној својини обавља послове који се односе 

на вођење информационог система из надлежности Секретаријата и база података; послове на планирању и 

увођењу процедура предвиђених за развој Географског информационог система из надлежности 

Секретаријата као дела јединственог информационог система Града; одржавање и ажурирање података 

потребних за ГИС; пројектовање, програмирање и имплементација сопствених интерно развијених 

програмских решења и одржавање база података из надлежности Секретаријата. 

Одељење за укњижбу непокретности обавља послове везане за прибављање и анализу имовинско-

правне, грађевинске, урбанистичке и остале техничке документације у циљу уписа права јавне својине на 

непокретностима Града, обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на 

идентификацију катастарских парцела и објеката, премеравање и идентификацију објеката на терену за 

потребе комплетирања и ажурирања података у досијеу непокретности; упоређивање фактичког стања на 

терену са стањем у досијеу непокретности; учествује у припреми извештаја и информација о утврђеном 

стању, делова елабората, студија, програма, пројеката, планова и процена, праћење реализације и припрему 

нацрта извештаја о извршењу стратегија и пројеката. 

Одељење за правне послове из области укњижбе непокретности обавља правне послове везане за упис 

права јавне својине на непокретностима у својини града Београда, преглед и обраду документације подобне 

за упис, води евиденцију поднетих захтева, прати реализацију истих; врши контролу уписаних 

непокретности и досијеа непокретности, прати решења РГЗ-а и других органа везаних за упис права јавне 

својине, односно права својине физичких и правних лица и предузима мере ради евентуалног улагања 

правних лекова, усклађивање података у помоћној књиговодственој евиденцији са подацима у интерној 

евиденцији непокретности Секретаријата и у Катастру непокретности. 

Послови у Сектору за послове располагања непокретностима у јавној својини града Београда 

обављају се у оквиру три одељења. 

Одељење за послове располагања 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 корисницима за закуп, инвестиционо одржавање, 

адаптацију, санацију и реконструкцију непокретности у јавној својини града Београда; стручне и 

административне послове за комисије, а за непокретности које нису уписане у Катастар доставља надлежном 

Сектору налог за покретање поступка уписа јавне својине града Београда, као и друге послове у вези са 

имовинско-правним пословима из делокруга Секретаријата. 

Одељење за послове располагања непокретностима које користе установе здравства, школства, 

предшколске установе и установе културе обавља послове из имовинско-правне области који се односе на: 

давање и пренос права коришћења правним лицима на непокретности које користе установе здравства, 

школства, предшколске установе и установе културе, давање сагласности корисницима за предузимање 

иницијативе везане за унапређење и очување непокретности града Београда; инвестиционо одржавање, 

адаптацију, санацију, реконструкцију и давање у закуп предметних непокретности, спроводи управни 

поступак из области експропријације по посебном закону; а за непокретности које нису уписане у Катастар, 

доставља надлежном Одељењу налог за покретање поступка уписа јавне својине града Београда. 

Одељење за припрему и праћење реализације уговора из области располагања непокретностима обавља 

послове прикупљања документације након доношења решења градоначелника ради израде нацрта уговора; 

прибављање сагласности на уговор од Градског јавног правобранилаштва и овере истих код надлежног јавног 

бележника; након закључења уговора прати реализацију истих и испуњење уговорних обавеза. 

Сектор за становање, послове обавља у оквиру четири одељења. 

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 и откуп станова; стручне и административне 

послове за рад комисија; за непокретности које нису уписане у Катастар доставља надлежном Одељењу 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 



38 

правобранилаштву града Београда покретање поступака ради наплате потраживања, учествовање у изради 

градских прописа из области становања, као и други послови везани за становање. 

Одељење за контролу коришћења станова у јавној својини града Београда обавља послове везане за: 

теренску контролу коришћења станова који су у дати у закуп на одређено и неодређено време; упоређивање 

фактичког стања на терену са стањем у катастру непокретности и стањем у документацији; подноси предлоге 

Градском правобранилаштву за покретање поступака за исељење бесправно усељених лица; подноси 

предлоге Градском правобранилаштву за отказ уговора о закупу стана; преузима новоизграђене станове и 

станове након окончаних поступака исељења и предузима мере за њихово обезбеђење и чување; контролу 

уписаних непокретности и досијеа непокретности и доставу података за укњижбу надлежном Сектору; 

прибављање података и исправа неопходних за вођење евиденције станова. 

Одељење за одржавање станова у јавној својини града Београда обавља послове текућег и 

инвестиционог одржавања станова, утврђивање стања објеката, припрему података за поступак јавних 

набавки на текућем и инвестиционом одржавању и хитним интервенцијама на становима у јавној својини 

града Београда. 

Одељење за послове закупа на неодређено време станова у својини грађана, задужбина и фондација 

обавља управно-правне послове из области закупа на неодређено време станова у својини грађана, задужбина 

и фондација у складу са Законом о становању и одржавању зграда; у првостепеном управном поступку 

решава по захтевима власника станова за исељење закупаца и по захтевима закупаца за пресељење у станове 

у јавној својини; доноси решења и друге појединачне акте у вези поднетих захтева из предметне области, 

прослеђује жалбе изјављене на решења и друге акте другостепеном органу; обавља и друге послове везане 

за обезбеђивање станова за пресељење закупаца на неодређено време из станова у својини грађана, 

задужбина и фондација у станове у јавној својини. 

Сектор за закуп пословног простора послове обавља у оквиру два одељења. 

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; старање о закључивању уговора о закупу; 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 организацијама 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 

располагања пословним простором, а за непокретности које нису уписане у Катастар доставља надлежном 

Сектору налог за покретање поступка уписа јавне својине града Београда. 

Одељење за контролу коришћења пословног простора обавља стручне и административне послове 

који се односе на: контролу коришћења пословног простора; сачињавање извештаја и информација о 

резултатима контроле; вођење евиденције о извршеним контролама коришћења; давање предлога за 

покретање поступака отказа уговора о закупу у случају утврђених неправилности у коришћењу пословног 

простора, односно коришћењу супротно закљученом уговору о закупу, сачињавање записника о 

примопредаји пословног простора у случајевима увођења у посед новог закупца, као и преузимање пословног 

простора у случајевима споразумног раскида уговорног односа; контрола пријаве закупаца јавним 

комуналним предузећима, као и контрола плаћања комуналних услуга од стране закупаца; обављање и 

других послова из делокруга сектора. 

Сектор за инвестиционо одржавање пословног простора и управљање пословним зградама 

послове обавља у оквиру два одељења. 

Одељење за инвестиционо одржавање пословног простора обавља стручне и административне 

послове који се односе на: послове инвестиционог одржавања пословног простора, обилазак објеката ради 
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утврђивања стања објеката; снимање објеката ради идентификације проблема по захтевима закупаца; 

обилазак објеката са надлежним инспекцијским органима и службама осигурања; 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. 

Одељење за управљање пословним зградама обавља стручне и административне послове који се односе 

на управљање пословним зградама у својини града Београда; управљање експлоатационом енергетском 

инфраструктуром, планско управљање, техничко управљање пословним зградама и корективно управљање, 

праћење изведених радова на пословним зградама, обрада рачуна достављених од извођача радова, као и 

други послови који се односе на управљање пословним зградама. 

Сектор за грађевинско земљиште послове обавља у оквиру три одељења. 

Одељење за послове располагања грађевинским земљиштем у јавној својини града Београда обавља 

стручне и административне послове из области располагања грађевинским земљиштем (отуђење, прибављање, 

давање у закуп, размена грађевинског земљишта и друго); припрему предлога аката за градоначелника града 

Београда; припрему уговора из надлежности Одељења, стручне и административне послове за комисију за 

грађевинско земљиште; као и друге послове из области располагања грађевинским земљиштем. 

Одељење за управно-правне послове из области грађевинског земљишта обавља управно-правне 

послове првостепеног органа из области претварања права коришћења у право својине на грађевинском 

земљишту уз накнаду; утврђивања земљишта за редовну употребу објеката и формирање грађевинске 

парцеле у посебним случајевима и друге управно-правне послове из области грађевинског земљишта. 

Одељење за упис јавне својине и утврђивање престанка права коришћења на грађевинском земљишту 

обавља послове идентификације земљишта које је предмет евиденције, прикупљања документације и 

подношења захтева за упис права јавне својине града Београда и управно правне послове из области 

утврђивања престанка права коришћења на грађевинском земљишту. 

Сектор за опште, правне, финансијске и послове јавних набавки послове обавља у оквиру два 

одељења. 

Одељење за опште, правне и послове спровођења поступка јавних набавки врши опште правне послове 

у надлежности Секретаријата; послови ажурирања и уноса података у базе података Секретаријата; врши 

друге административно техничке и оператерске услуге за Секретаријат; 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, послове наплате закупнине пословног простора и послове 

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; 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 главном књигом која 

се води у Секретаријату за финансије – Управи за трезор; обрачун амортизације непокретности у складу са 

законским прописима; припрему података за спровођење редовног годишњег пописа купаца; као и друге 

послове из надлежности Одељења. 
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Секретаријат за привреду 

Члан 19. 

Секретаријат за привреду врши послове који се односе на: доношење и реализовање програма за 

подстицање економског развоја града; унапређење општег оквира за привређивање и запошљавање, као и за 

равномернији развој града; припрему и израду мера за подстицање развоја привредних субјеката; спровођење 

мера и активности које имају за циљ подстицај развоја сектора микро, малих и средњих предузећа и 

предузетника; спровођење мера и активности за подстицање запошљавања; обављање стручних и 

административних послова за потребе Савета за запошљавање града Београда; подстицање и помагање 

развоја иновационих и научно-истраживачких делатности на територији града; доношење Стратегије 

регионалног развоја за територију града, у складу са Националним планом регионалног развоја и обавља 

друге послове у области регионалног развоја; доделу награда и признања из области предузетништва и 

других привредних области. 

Секретаријат врши и послове који се односе на: подстицање и старање о развоју туризма; припремање 

програма развоја туризма; категоризацију града 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 унапређење угоститељства, уређење радног времена угоститељских објеката; старање 

о месту постављања и начину истицања туристичке сигнализације, као и поверене послове који се односе на 

локалне туристичке водиче, категоризацију приватног смештаја и вођење евиденције угоститеља и 

угоститељских објеката. 

Секретаријат припрема прописе и друга акта којима се уређује употреба имена града у пословном 

имену привредних субјеката и удружења и спроводи јавне набавке из надлежности секретаријата. 

Секретаријат врши и 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; закуп опреме, као и друге 

послове везане за градске робне резерве. 

Секретаријат врши и послове који се односе на: управљање водним објектима за уређење водотока и 

заштиту од поплава на водама II реда и водним објектима за заштиту од ерозије и бујица, који су у јавној 

својини, на територији града, у складу са прописима којима се уређује правни статус вода и управљање 

водним објектима; постављање и уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном 

земљишту; издавање водних аката; давање у закуп водног земљишта у јавној својини за постављање 

плутајућих објеката; 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; вршење надзора над коришћењем места за постављање плутајућих објеката и објеката за 

депоновање и сепарацију речних агрегата; одређивање делова обале и водног простора на којима се могу: 

постављати плутајући објекти и привезишта за чамце, места за распрему бродова, плутајући објекти за 

снабдевање горивом градити хидротехнички објекти, као и пристани за укрцавање и искрцавање путника, у 

складу са прописима којима се уређује пловидба и луке на унутрашњим водама. 

Секретаријат припрема нацрт одлуке којом се утврђују манифестације од значаја за Град из делокруга 

секретаријата, уређује начин њиховог спровођења и реализације и обезбеђивање услова за њихово 

спровођење. 

Секретаријат припрема стратешке документе из своје надлежности и врши друге послове у областима 

из делокруга секретаријата, у складу са законом, статутом града и другим прописима. 

Секретаријат врши надзор над радом правних лица основаних у области привреде, туризма и 

водопривреде над којима град има директну или индиректну контролу капитала, врши и друге послове 

државне управе које република повери граду из области привреде. 
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Члан 20. 

У Секретаријату за привреду, образују се унутрашње организационе јединице, и то: 

1. Сектор за нормативно-правне послове 

а) Одељење за нормативно-правне послове 

2. Сектор за финансијске послове 

а) Одељење за финансијске послове 

3. Сектор за туризам и угоститељство 

а) Одељење за туризам и угоститељство 

б) Одељење за категоризацију 

4. Сектор за развој привреде 

а) Одељење за подстицаје привредних субјеката 

б) Одељење за предузетнике, микро, мала и средња предузећа 

5. Сектор за робне резерве и трговину 

а) Одељење за робне резерве и трговину 

6. Сектор за водопривреду 

а) Одељење за плутајуће објекте на територији града Београда 

б) Одељење за послове управљања водним објектима на водама II реда 

У Сектору за нормативно-правне послове, у Одељењу за нормативно-правне послове обављају се 

најсложенији нормативно-правни, управно правни (надзорни) и студијско-аналитички послови из делокруга 

секретаријата: припрема и израда нацрта одлука и других прописа, давање мишљења о примени прописа из 

делокруга секретаријата, што обухвата детаљну анализу позитивно правних прописа, анализу правног основа, 

разматрање постојеће регулативе и упознавање са стањем у одређеној области; сарадња са надлежним органима 

на усаглашавању нацрта одлука и других прописа; праћење, анализа и проучавање нове законске и подзаконске 

регулативе и њихове ефекте на пословање јединице локалне самоуправе; вршење стручних и 

административних послова и припрему аката у вези употребе имена града у пословном имену привредних 

субјеката и удружења; обављање послова из области јавних набавки за потребе секретаријата, израда Плана 

јавних набавки и списка набавки на које се закон не примењује, измена и допуна планова, спровођење 

поступака јавних набавки, израда извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама, вођење евиденција 

о набавкама. Послови из области радних односа – израда и доношење решења о годишњем одмору и плаћеном 

одсуству; вршење правног надзора над општим актима правних лица основаних у области привреде, туризма, 

пољопривреде и водопривреде над којима град има директну или индиректну контролу капитала и утврђивање 

њихове усаглашености са оснивачким актима, законским и другим прописима; припрема одговора по захтеву 

лица задуженог за поступање по захтевима за информације од јавног значаја; израда Извештаја о оцењивању 

запослених и Извештаја о раду и Плана рада Сектора, као и обједињавање наведених извештаја за цео 

секретаријат; учествовање у раду Комисија и других радних тела које образују органи Града. 

У Сектору за финансијске послове, у Одељењу за финансијске послове врше се најсложенији 

финансијски послови који се односе на: припрему и израду финансијског плана (ФП) Секретаријата и других 

финансијских аката, извештаја, информација и анализа; припрему предлога програма, пројеката и активности 

за капитално финансирање у складу са Одлуком о буџету и Планом јавних инвестиција; припрему 

тромесечног плана прихода и примања и извршења финансијског плана; припрему и измену месечних квота; 

измену финансијског плана обезбеђењем средстава из текуће буџетске резерве; измену финансијског плана 

– промене апропријација; повећање финансијског плана за износ остварене донације или наменског 

трансфера; израду месечних, кварталних и годишњих финансијских извештаја прихода и расхода; израду 

Годишњег извештаја о учинку програма, програмских активности и пројеката; обраду, контролу и 

комплетирање целокупне документације за израду захтева за плаћање и решења о преносу средстава; израду 

захтева и решења о преносу средстава принудне наплате; пријем, вођење евиденције и праћење средстава 

финансијског обезбеђења (СФО); вођење помоћних књига (књига улазних фактура и излазних фактура); 
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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 туризам и угоститељство, у Одељењу за туризам и угоститељство обављају се 

послови који се односе на: подстицање и старање о развоју туризма на територији града; оснивање установа 

и организација у области туризма; припрему пројеката из области туризма; предузимање мера и активности 

за спровођење Стратегије развоја туризма на територији града; доношење програма развоја туризма; 

организацију и реализацију туристичко-културних манифестација, категоризацију града Београда као 

туристичког места као и поверени послови из области туризма, који се односе на: прописивање програма и 

начина полагања стручног испита за локалног туристичког водича, прописивање облика и садржине 

легитимације и ознаке локалног туристичког водича; вођење евиденције локалних туристичких водича и 

утврђивање висине трошкова полагања стручног испита за локалног туристичког водича; подстицање развоја 

и унапређења угоститељства на територији града; уређење радног времена угоститељских објеката; старање 

о месту постављања и начину истицања туристичке сигнализације; уређење техничких и других услова 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; 

праћење рада правних лица основаних у области туризма над којима Град има директну или индиректну 

контролу капитала – вршење надзора над законитошћу рада и аката установа и организација у области 

туризма чији је оснивач град. 

У Одељењу за категоризацију обављају се послови који се односе на: спровођење поступка 

категоризације угоститељских објеката домаће радиности врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко 

домаћинство за издавање туристима и пансиона; утврђивање боравишне таксе и праћење прихода од 

боравишне таксе, као и вођење евиденције категоризованих угоститељских објеката. 

У Сектору за развој привреде, у Одељењу за подстицаје привредних субјеката обављају се послови 

који се односе на: планирање, припрему, израду и реализацију програма мера и активности за подстицање 

развоја привредних субјеката ради стварања повољног привредног амбијента; за подстицање запошљавања 

и самозапошљавање лица са територије града Београда, за смањење незапослености на територији града 

Београда, за стручно oспoсoбљaвaњe за самостални рад у струци; спровођење обука за нeзaпoслeнe у складу 

са захтевима тржишта рада, сајмова зaпoшљaвaњa; подстицање запошљавања теже заношљивих лица, 

подршку развоја иновативних делатности; развој предузетништва кроз унапређење производње и проширење 

капацитета уз запошљавање незапослених лица, мониторинг и праћење индикатора и резултата програма и 

пројеката у складу са мерама активне политике запошљавања и самозапошљавање на територији града 

Београда; вршење стручних и административних послова за потребе Савета за запошљавање града Београда. 

У Одељењу за предузетнике, микро, мала и средња предузећа обављају се послови који се односе на: 

праћење стања у привреди у целини и другим областима које нису обухваћене делокругом других сектора; 

доношење и реализовање програма и спровођење пројеката економског развоја града, анализа унапређења 

општег оквира за привређивање и запошљавање, као и за равномернији развој града; доношење Стратегије 

регионалног развоја за територију града у складу са Националним планом регионалног развоја и обављање 

других послова у области регионалног развоја; организовање учешћа на сајмовима и другим 

манифестацијама из области привреде, доделу награда и признања и друге послове у овој области у складу 

са законом, Статутом града и другим прописима; праћење рада правних лица основаних у области привреде 

над којима Град има директну или индиректну контролу капитала. 

У Сектору за робне резерве и трговину, у Одељењу за робне резерве и трговину обављају се послови 

робних резерви који се односе на: израду годишњег предлога Програма робних резерви града Београда, 

извештаја о пословању робних резерви; утврђивање обима, структуре, врсте и количине робе за робне 

резерве, куповину, односно набавку робе за робне резерве, позајмицу робе, складиштење робе, заштиту од 

квара и оштећења, контролу квалитета и други послови у вези образовања, одржавања и пословања робним 

резервама града Београда, 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 и надзор над применом 

прописаних одредби. 
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У Сектору за водопривреду, у Одељењу за плутајуће објекте на територији града Београда обављају 

се послови који се односе на: давање у закуп водног земљишта у јавној својини за постављање плутајућих 

објеката; уређивање и обезбеђивање услова и начина коришћења места за постављање плутајућих објеката 

на водном земљишту укључујући и издавање одобрења за постављање плутајућих објеката; вршење надзора 

над коришћењем места за постављање плутајућих објеката; одређивање водног земљишта на којима се могу: 

постављати плутајући објекти и привезишта за чамце, места за распрему бродова, у складу са позитивним 

прописима; постављање и уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном 

земљишту, вршење надзора над коришћењем места за постављање објеката за депоновање и сепарацију 

речних агрегата у складу са позитивним прописима; издавање водних аката. 

У Одељењу за послове управљања водним објектима на водама II реда обављају се послови који се 

односе на: управљање водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на водама II реда и 

водним објектима за заштиту од ерозије и бујица, који су у јавној својини, на територији града у складу са 

позитивним прописима; праћење рада правних лица основаних у области водопривреде над којима град има 

директну или индиректну контролу капитала. 

Секретаријат за пољопривреду 

Члан 21. 

Секретаријат за пољопривреду у складу са Одлуком о Градској управи града Београда врши послове 

који се односе на: 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; послове пољопривредне инспекције у делу контроле над применом 

мера које прописује град за власнике, односно кориснике пољопривредног земљишта, као и контроле 

коришћења пољопривредног земљишта према годишњем програму заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта који доноси град, у складу са законом којим се уређује планирање, заштита, 

уређење и коришћење пољопривредног земљишта, у поступку и под условима предвиђеним тим законом. 

Секретаријат обавља као поверене послове: припрему, израду и доношење годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града и стара се о његовом 

спровођењу, кроз послове у вези са закупом, коришћењем без плаћања накнаде и бесправним коришћењем 

пољопривредног земљишта у државној својини; расподелу 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; 

Секретаријат припрема стратешке документе из своје надлежности и врши друге послове у областима 

из делокруга секретаријата, у складу са законом, статутом града и другим прописима. 

Секретаријат врши надзор над радом правних лица основаних у области пољопривреде над којима град 

има директну или индиректну контролу капитала, врши и друге послове државне управе које република 

повери граду из области пољопривреде. 

Члан 22. 

У Секретаријату за пољопривреду образују се унутрашње организационе јединице, и то: 

1. Сектор за нормативно-правне и финансијске послове 

а) Одељење за нормативно-правне послове 

б) Одељење за финансијске послове 

2. Сектор за подстицаје у пољопривреди 

а) Одељење за подстицање и развој сточарства 

б) Одељење за подстицаје и развој пољопривреде 

3. Сектор за пољопривредно земљиште 

а) Одељење за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

б) Одељење за промену намене пољопривредног земљишта 
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4. Сектор за пољопривредну инспекцију 

а) Одељење за пољопривредну инспекцију 

Сектор за нормативно-правне и финансијске послове 

У Одељењу за нормативно-правне послове обављају се аналитичко-нормативни и управно-надзорни 

послови из делокруга Секретаријата: припрема и израда нацрта одлука и других прописа, решења, уговора, 

извештаја, информација и планова, давање мишљења о примени прописа из делокруга секретаријата; 

припрема и израда модела уговора, послови из области јавних набавки за потребе Секретаријата, израда 

планова набавки, измена и допуна планова, извештаја о извршењу плана набавки, спровођење поступака 

јавних набавки, вођење евиденција о набавкама; послови из области радних односа, израда извештаја, 

информација, контрола нормативних аката правних лица основаних у области пољопривреде над којима град 

има директну или индиректну контролу капитала и други правни послови. 

У Одељењу за финансијске послове обављају се послови из области финансија Секретаријата и то: 

припрема, обједињавање и израда предлога финансијских планова-буџета; предлога капиталних и 

вишегодишњих пројеката; тромесечног плана квота; измена месечних квота; измене финансијских планова 

из текуће буџетске резерве; измене финансијских планова унутар апропријације и у апропријацији; 

финансијских извештаја, информација и анализа; пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења 

(СФО), припрема дописа за повлачење транше домаћег и иностраног задуживања; припрема и контрола 

финансијске документације за пренос средстава, решења о преносу финансијских средстава; надзор и 

финансијска контрола правних лица основаних у области пољопривреде над којима град има директну или 

индиректну контролу капитала. 

Сектор за подстицаје у пољопривреди 

У Одељењу за подстицање и развој сточарства обављају се студијско аналитички и послови који се 

односе на: развој и подстицање развоја у области пољопривреде на територији града Београда у области 

сточарства; предлагање мера подршке за спровођење политике развоја пољопривреде на територији града 

Београда у овој области; предузимање мера и активности за спровођење Стратегије развоја пољопривреде на 

територији града Београда у овој области; израду предлога Програма мера подршке за спровођење политике 

развоја пољопривреде у овој области на територији града Београда и спровођење истог; израду аката којима 

се утврђује планирани распоред средстава, врсте и облици подстицаја у овој области; израду аката о намени 

и висини подстицајних средстава, условима, начину и поступку остваривања права на доделу подстицајних 

средстава у овој области; спровођење мера за унапређење пољопривреде у овој области; израду аката за 

доделу подстицајних средстава којима ће се подизати обим пољопривредне производње, увођењем 

интензивне и технолошки напредне производње у овој области; контролу реализације мера подршке за 

спровођење политике руралног развоја града Београда у овој области; старање о развоју задругарства у овој 

области; предузимање мера и активности у циљу едукације, обезбеђења и унапређења услова да се унапреди 

технологија производње високо квалитетних и здравствено безбедних пољопривредних производа код 

највећег броја пољопривредних произвођача у овој области; израду извештаја и информација о наменском 

коришћењу ових средстава, предлагање и реализовање других подстицајних средстава у овој области 

пољопривреде; организовање и реализовање учешћа на међународним сајмовима. 

У Одељењу за подстицаје и развој пољопривреде обављају се студијско аналитички и послови који се 

односе на: развој и подстицање развоја у области воћарства, повртарства и пољопривредне механизације на 

територији града Београда; предлагање мера подршке за спровођење политике развоја у овој области на 

територији града Београда; предузимање мера и активности за спровођење Стратегије развоја у овој области 

на територији Града; израду предлога Програма мера подршке за спровођење политике развоја у овој области 

на територији града Београда и спровођење истог; израду аката којима се утврђује планирани распоред 

средстава, врсте и облици подстицаја; израду аката о намени и висини подстицајних средстава, условима, 

начину и поступку остваривања права на доделу подстицајних средстава; спровођење мера за унапређење у 

овој области; израду аката за доделу подстицајних средстава којима ће се подизати нови засади воћа и поврћа 

увођењем интензивне и технолошки напредне производње; контролу реализације мера подршке за 

спровођење политике руралног развоја града Београда у области воћарства, повртарства и пољопривредне 

механизације; старање о развоју задругарства; предузимање мера и активности у циљу едукације, обезбеђења 

и унапређења услова да се технологија производње високо квалитетног и здравствено безбедног воћа и 
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поврћа прошири код највећег броја пољопривредних произвођача; израду извештаја и информација о 

наменском коришћењу ових средстава, предлагање и реализовање других подстицајних средстава у овој 

области; организовање и реализовање учешћа на међународним сајмовима. 

Сектор за пољопривредно земљиште 

У Одељењу за израду годишњег програма заштите, уређивања и коришћења пољопривредног 

земљишта обављају се студијско аналитички, стручно оперативни и контролни послови на: изради нацрта 

годишњих програма заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и спровођењу истих, 

идентификацији катастарских парцела, утврђивању цене закупа пољопривредног земљишта у државној 

својини и организовању и спровођењу поступка јавних 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; израда предлога одлука о покретању поступка за 

добровољно груписање земљишног поседа, стручни и административни послови на изради нацрта програма 

комасације, начела комасације и техничке документације, изради информација о поплављеним 

пољопривредним површинама, контрола на терену ради утврђивања фактичког начина коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини. 

У Одељењу за промену намене пољопривредног земљишта обављају се студијско аналитички, стручно 

оперативни и контролни послови на: идентификацији катастарских парцела, контроли изведених радова на 

терену од средстава остварених од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта; израда 

аката на утврђивању обавезе плаћања и висине накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног 

земљишта и на утврђивању ослобађања обавеза плаћања накнаде и ослобађању плаћања накнаде за промену 

намене обрадивог пољопривредног земљишта; израду аката о расподели средстава остварених од накнаде за 

промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта и 

пољопривредних објеката за реализацију програма, израда годишњих извештаја који се подносе надлежном 

министарству о коришћењу средстава. 

Сектор за пољопривредну инспекцију 

У Одељењу за пољопривредну инспекцију обављају се поверени послови који се односе на контролу: 

коришћења пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу; редовне обраде пољопривредног 

земљишта; вршења контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта; промене намене 

пољопривредног земљишта и плаћања накнаде за промену намене; правног основа за коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини; да ли је закупац успоставио плодоред и води књигу поља за 

биљну производњу; спровођења противерозионих мера; остваривања програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда; реализације мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда. 

Секретаријат за енергетику 

Члан 23. 

Секретаријат за енергетику врши послове који се односе на: планирање и развој енергетике на 

територији града; прикупљање потреба и реализацију пројеката од значаја за област електроенергетике из 

надлежности Града; спровођење поступака јавних набавки у области електроенергетике из надлежности 

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 
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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 на територији града Београда, и других делатности на одређеном подручју 

за које је град основао предузеће, односно ове послове поверио другом привредном друштву или 

предузетнику; обезбеђивање услова за развој, управљање и одржавање сервиса за дигитално пружање услуга 

у области комуналних делатности и осталих послова који се односе на „Београд паметни град – Belgrade 

smart city” из надлежности секретаријата; 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; издавање лиценци 

из области топлотне енергије, 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, као и друге послове државне управе које република повери граду из делокруга секретаријата. 

Члан 24. 

У Секретаријату за енергетику образују се унутрашње организационе јединице и то: 

1. Сектор енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије и информационог система енергетике 

а) Одељење информационог система енергетике Града 

б) Одељење енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије. 

2. Сектор за снабдевање града топлотном енергијом и топлификацију града 

а) Одељење за праћење снабдевања топлотном енергијом Града 

б) Одељење за инвестиције и инвестиционо одржавање топловодне мреже. 

3. Сектор за јавно осветљење и енергетске послове 

а) Одељење за јавно функционално и декоративно осветљење 

б) Одељење за праћење снабдевања електричном енергијом за јавно осветљење и праћење изградње 

електро-енергетских објеката. 

4. Сектор за правне и економске послове 

а) Одељење за правне послове 

б) Одељење за економске послове. 

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 потрошње 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; 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; управљање буџетским фондовима, као и коришћење средстава из постојећих 

сопствених фондова за реализацију пројеката и других активности за ефикасно коришћење енергије, 

учествовање у припреми и спровођењу поступака јавних набавки из ове области. 

Одељење информационог система енергетике Града врши послове који се односе на: прикупљање, 

контролу и обраду података о енергетским ентитетима на територији града Београда, као и о потрошњи свих 

врста енергената за енергетске ентитете; размену података са различитим институцијама, установама и 

организацијама; унапређивање и проширивање података за постојеће модуле, као и увођење нових модула и 

функционалности Информационог система енергетике града карактеристичних за град Београд, са 
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становишта енергетских потреба и сложености јавних и комуналних система, специфичности потрошача и 

потрошње; праћење потреба и потрошње свих видова енергије; креирање и израду енергетског биланса по 

врстама енергената и секторима потрошње, у свему према Европској регулативи; креирање различитих врста 

извештаја на основу анализе података у систему ИСЕБ везаних за индикаторе енергетске ефикасности и 

примењене мере енергетске ефикасности; учествовање у изради планова развоја енергетике; предлагање мера 

оптимизације потрошње, рационалног коришћења и штедње енергије; учествовање у припреми и спровођењу 

поступака јавних набавки из ове области. 

Одељење енергетске ефикасности и обновљених извора енергије врши послове који се односе на: 

прикупљање и обраду енергетских података повезаних са енергетском ефикасношћу; праћење потреба и 

потрошње свих видова енергије; израђивање енергетског биланса; вршење координације у области 

енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије; учествовање у изради планова развоја 

енергетике; предлагање мера и начина обезбеђења неопходних енергетских капацитета у складу са 

Стратегијом и Програмом развоја енергетике; предлагање мера рационалног коришћења и штедње енергије; 

спровођење програма енергетске ефикасности; праћење развоја и давање предлога за примену алтернативних 

извора енергије; учествовање у: усаглашавању развоја енергетских мрежа и система како би се подигла 

енергетска ефикасност, стварању свих видова енергетског тржишта, промоцијама и едукацији о значају 

енергије и енергетске ефикасности, објављивање јавних позива за избор инвеститора и донатора, праћење 

реализације закључених уговора и спровођењу поступака јавних набавки из ове области. 

У Сектору за снабдевање града топлотном енергијом и топлификацију Града 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; припремање извештаја 

о стању припремљености дистрибутивних објеката пре почетка грејне сезоне. 

Одељење за праћење снабдевања топлотном енергијом Града, врши послове који се односе на: надзор 

над обављањем комуналних делатности за производњу и дистрибуцију топлотне енергије и надзора над 

доношењем општих аката ЈКП „Београдске електране” и њихову усаглашеност са оснивачким актима и 

законским и др. прописима; праћења припреме и израде програма редовног одржавања и инвестиционих 

улагања у циљу обезбеђивања континуираног снабдевања топлотном енергијом; учествовање у припреми и 

изради одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београда; учествовање у припреми и изради аката 

за прибављање сагласности надлежних органа града Београда на План припрема грејних система за грејну 

сезону, Извештај о реализацији Плана припрема грејних система ЈКП „Београдске електране” за грејну 

сезону, Извештај о раду ЈКП „Београдске електране” у грејној сезони и на Извештај о реализацији Програма 

рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране”; учествовање у 

припреми појединачних управних аката у поступцима за издавање лиценце за обављање делатности 

производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом и енергетске дозволе за изградњу објеката за 

производњу топлотне енергије у складу са Законом о енергетици, као и учествовање у поступцима јавних 

набавки, које спроводи ЈКП „Београдске електране”. 

Одељење за инвестиције и инвестиционо одржавање топловодне мреже врши послове који се односе 

на: изради стратешких програма и пројеката из области топлотне енергије важних за град Београд, учествује 

у изради Програма топлификације града Београда, Програма гашења котларница, Програма инвестиције у 

ЈКП „Београдске електране“ и осталих програма у овој облати и прати њихову реализацију, утврђује предлог 

финансијских средстава за реализацију ових програма; учествовање у изради планова развоја енергетике; 

предлагању мера и начина обезбеђења неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом и 

Програмом развоја енергетике; контролисању ситуација и рачуна за изведене радове, испоручена добра и 

услуге, учестање у припреми и изради конкурсне документације и поступку спровођења јавних набавки; 

спровођење програма енергетске ефикасности; усаглашавању развоја енергетских мрежа и система како би 

се подигла енергетска ефикасност, стварању свих видова енергетског тржишта. 

У Сектору за јавно осветљење и енергетске послове врше се послови који се односе на: израду 

Програма одржавања јавног функционалног и декоративног осветљења, Програма унапређења и адаптације 

јавног функционалног и декоративног осветљења, као и осталих специфичних програма у овој области; 
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праћење изградње планираних објеката јавног функционалног и декоративног осветљења у свим фазама; 

учествовање у: изради предлога финансијских средстава за реализацију ових програма и праћење њихове 

реализације, пројекту новогодишњег и божићног украшавања града, припреми и спровођењу поступака 

јавних набавки из ове области и изради предлога финансијских средстава за реализацију ових програма; 

снабдевање Града електричном енергијом; праћење потрошње електричне енергије за потребе ЈКП „Јавно 

осветљење”, праћење рада ПД „Електроизградња Београд”; праћење израде и реализације Програма изградње 

електроенергетских објеката које доноси Оператор дистрибутивног система, ЕПС Дистрибуција Београд; 

предлагање мера и начина обезбеђења неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом развоја 

града Београда из области електричне енергије; предлагање мера за несметано функционисање снабдевања 

Града електричном енергијом; учествовање у усаглашавању развоја свих електро енергетских мрежа и 

система ради подизања енергетске ефикасности; учествовање у стварању свих видова енергетског тржишта. 

Одељење за јавно функционално и декоративно осветљење врши послове који се односе на: израду 

Програма одржавања јавног функционалног и декоративног осветљења, Програма унапређења и адаптације 

јавног функционалног и декоративног осветљења, као и осталих специфичних програма у овој комуналној 

области; праћење реализације напред наведених програма; припрему предлога за обезбеђење потребних 

финансијских средстава за реализацију програма; припрема и израда нацрта, предлога одлука у циљу 

обављања комуналне делатности обезбеђења јавног осветљења и др. одлука које доноси Скупштина града 

Београда; учествовање у припреми и изради конкурсне документације за спровођење поступака јавних 

набавки; контролисање рачуна за изведене радове, испоручена добра и услуге; праћење новогодишњег и 

божићног украшавања града. 

Одељење за праћење снабдевања електричном енергијом за јавно осветљење и праћење изградње 

електро-енергетских објеката врши послове који се односе на: праћење потрошње електричне енергије за 

потребе ЈКП „Јавно осветљење”, праћење рада ПД „Електроизградња Београд”; праћење израде и 

реализације Програма изградње електроенергетских објеката које доноси Оператор дистрибутивног система, 

ЕПС Дистрибуција Београд; праћење избора локација важнијих електроенергетских објеката на подручју 

Града које реализује Електропривреда Србије и праћење реализације усвојених планова и програма изградње; 

предлагање мера и начина обезбеђења неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом развоја 

града Београда из области електричне енергије; предлагање мера за несметано функционисање снабдевања 

Града електричном енергијом; учествовање у усаглашавању развоја свих електро енергетских мрежа и 

система ради подизања енергетске ефикасности; учествовање у стварању свих видова енергетског тржишта; 

спровођење програма енергетске ефикасности. 

У Сектору за правне и економске послове врше се најсложенији економско-финансијски, студијско-

аналитички 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; утврђује имовинско-правни статус непокретности које су потребне за обављање делатности 

јавних предузећа, 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. 

Одељење за правне послове врши послове који се односе на: учествовање у припреми одговарајућих 

аката у првом степену из надлежности Секретаријата; контролише правну документацију везану за 

имовинско-правне статусе непокретности које су потребне за обављање делатности јавних предузећа, даје 

мишљење о имовинском статусу на непокретностима на којима је потребна реконструкција или изградња 

нових постројења за производњу и дистрибуцију топлотне енергије или постављање стубова јавног 

осветљења; припрему и израду предлога општих аката које доноси Скупштина града Београда у области 

енергетике; давање правних мишљења о примени прописа из ове области; давање примедби и сугестија на 

нацрте и предлоге закона и других прописа; вршење правног надзора над општим актима јавних комуналних 
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предузећа; припрему нацрта аката у вршењу оснивачких права према ЈКП сагласно Закону о јавним 

предузећима и Закону о комуналним делатностима; израду годишњих уговора, модела и предлога уговора, 

као и коначних уговора након спроведених поступака јавних набавки, израду решења по захтевима за 

заштиту права у поступцима јавних набавки; обављање појединих послова из области радних односа. 

Одељење за економске послове врши послове који се односе на: 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; прати и учествује у припреми 

одговарајућих аката у првом и другом степену из надлежности Секретаријата; врши послове који се односе 

на: припрему и израду финансијског плана Секретаријата за потребе израде Одлуке о буџету града и Одлуке 

о ребалансу буџета; израду предлога програма и пројеката Секретаријата у циљу припреме Одлуке о 

финансирању програма, пројеката и инвестиционих активности корисника средстава буџета града Београда, 

као и измене и допуне исте; припрему предлога плана капиталних издатака Секретаријата у циљу израде 

Одлуке о буџету града, као и измене и допуне исте; пријем фактура (профактура, привремених ситуација и 

др. обавеза за плаћање) од стране других Сектора у оквиру Секретаријата; формирање захтева и решења за 

плаћање по претходно ауторизованој, прихваћеној и одобреној документацији; праћење реализације 

финансијског плана по позицијама-корисницима буџетских средстава и надзор над наменским коришћењем 

средстава и евидентирањем средстава у јавним предузећима у делу који се финансира из буџета Град. 

Секретаријат за саобраћај 

Члан 25. 

Секретаријат 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 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.); израду програма и имплементације 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; имплементацију и развој система урбане 

мобилности, кампање из области саобраћаја; успостављање и развој ефикасног система градске логистике; 

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; постављање објеката и средстава за оглашавање и 

оглашавање на јавним и другим површинама у складу са законом и другим прописима; јавне набавке у 

области саобраћаја, и друге послове у областима из делокруга Секретаријата у складу са законом, статутом 

града и другим прописима. 

Секретаријат за саобраћај врши надзор над радом јавног предузећа које обавља делатност управљања 

јавним путевима града и над радом јавних комуналних предузећа која обављају делатност одржавања 

општинских путева, улица у насељу и државних путева (осим ауто-пута), на територији града и делатност 

управљања јавним паркиралиштима. 

Члан 26. 

У Секретаријату за саобраћај се, за обављање послова локалне самоуправе, образују следеће основне 

унутрашње и уже организационе јединице: 

1. Сектор за правне послове 

а) Одељење за нормативне, управно-правне и опште послове 

– Одсек за управно-правне и опште послове 

б) Одељење за јавне набавке 
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2. Сектор за економске послове 

а) Одељење за план и анализу и финансијску оперативу 

3. Сектор за безбедност саобраћаја и информисање 

а) Одељење за унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре 

б) Одељење за унапређење безбедности учесника у саобраћају 

в) Одељење за информисање 

4. Сектор за планирање саобраћаја и урбану мобилност 

а) Одељење за планирање саобраћаја 

б) Одељење за унапређење урбане мобилности 

5. Сектор за градску логистику 

а) Одељење за послове снабдевања и кретања теретних моторних возила кроз град 

б) Одељење за послове градске логистике и имплементацију зона контролисаног приступа 

6. Сектор за техничко регулисање саобраћаја 

а) Одељење за динамички режим саобраћаја 

7. Сектор за стационарни саобраћај 

а) Одељење за стационарни саобраћај 

8. Сектор за управљање саобраћајем 

а) Одељење за географско-информационе системе 

б) Одељење за светлосну сигнализацију и саобраћајно моделовање 

9. Сектор за путеве 

а) Одељење за експлоатацију улица и општинских путева 

б) Одељење за послове оглашавања 

в) Одељење за привремени режим саобраћаја 

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 оснивачких 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; 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 карнета 

применом SAP HCM модула – персонална администрација; 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 
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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 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 саобраћаја 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.; размена информација и података, обрада, чување и 

обезбеђење доступности података, правовремено и потпуно информисање грађана о раду Секретаријата за 

саобраћај, комуникација са грађанима и средствима информисања, организација конференција за штампу за 

потребе Секретаријата за саобраћај, одговори на питања грађана, организација јавног увида, јавне 

презентације и јавне расправе о студијама и о процени утицаја пројеката; објављивање огласа, конкурса и 

тендера за потребе Секретаријата за саобраћај; уређивање и одржавање интернет-презентације Секретаријата 

за саобраћај www.bgsaobracaj.rs; припрема за организацију медијских кампања и акција Секретаријата за 

саобраћај; учешће у раду комисија за јавне набавке и других комисија и израда пројектних задатака; 

ажурирања база података о саобраћајним незгодама. 

У Сектору за планирање саобраћаја и урбану мобилност 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 планска 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 бициклистичку 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 режима 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 учествовање у процесу доношења одлука оптимизације 
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транспортних токова; координација активности свих субјеката у пословима везаним за снабдевање и друге 

комуналне активности (Секретаријати, саобраћајна полиција, инспекцијске службе, грађани и др. 

У Сектору за техничко регулисање саобраћаја обављају се послови: организација, техничко 

регулисање саобраћаја и унапређење режима одвијања саобраћаја; израда програма режима саобраћаја, 

техничког регулисања саобраћаја хоризонталном и вертикалном сигнализацијом; израда извештаја, 

информација, елабората; израда пројектних задатака или техничких карактеристика за конкурсну 

документацију у поступку јавних набавки (пројекти, студије, набавка добара и др.); учешће у раду комисија 

за јавне набавке 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: организација, 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 конкурсну документацију у 

поступку јавних набавки (пројекти, студије, набавка добара и др.); учешће у раду комисија за јавне набавке 

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 конкурсну 

документацију у поступку јавних набавки (пројекти, студије, набавка добара и др.); учешће у раду комисија 

за јавне набавке 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 конкурсну документацију у поступку јавних набавки (пројекти, студије, набавка 

добара и др.); учешће у раду комисија за јавне набавке и других комисија; предлагање измена у привременом 

регулисању саобраћаја, учествовање 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. 
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Секретаријат за јавни превоз 

Члан 27. 

Секретаријат за јавни превоз врши послове који се односе на јавни превоз путника који се обавља на 

територији града, и то: организацију, начин обављања и коришћења градског и приградског превоза путника, 

који обухвата јавни линијски превоз аутобусом, тролејбусом, трамвајем, метроом, жичаром, путничким 

бродом, скелом и чамцем за привредне сврхе, као и обезбеђивање места за укрцавање и искрцавање путника, 

осим за места за које је прописана надлежност друге организационе јединице; организацију и начин 

обављања ванлинијског превоза; превоз градском железницом; организацију превоза у локалној линијској 

пловидби; организацију и начин обављања такси превоза; издавање решења о испуњености услова за 

обављање лимо сервиса, вођење евиденције превозника који имају право на обављање лимо сервиса и 

утврђивање испуњености услова за обављање лимо сервиса; и друге послове у овој области у складу са 

законом, статутом града и другим прописима. 

Секретаријат врши послове који се односе на: израду нормативних аката из делокруга Секретаријата; 

решавање у првом степену у управним стварима из своје надлежности; спровођење јавних набавки у области 

јавног превоза; унапређење енергетске ефикасности у систему јавног транспорта путника; обезбеђивање 

лиценцних права и консултантско сервисних услуга за „ORACLE ERP” софтверска решења имплементирана 

у јавно комунално предузеће; развој нових подсистема и увођење нових подсистема и технологија у области 

јавног линијског превоза путника и информисање корисника; обезбеђивање услова за развој, управљање и 

одржавање сервиса за дигитално пружање услуга у области комуналних делатности и осталих послова који 

се односе на „Београд паметан град – Belgrade smart city”, из надлежности секретаријата; студијско-

аналитичке послове у области пројектовања и изградње саобраћајне инфраструктуре; режиме јавног 

саобраћаја у редовним условима, као и у условима привремених заузећа (радови, манифестације, промоције, 

снабдевање и сл.); управљање и одржавање лифтова који су у јавној својини града и који су саставни део 

опреме јавне саобраћајне инфраструктуре у функцији јавног градског и приградског превоза путника, 

одржавање коловозних површина у саобраћајним тракама са трамвајским колосеком намењеним искључиво 

за кретање возила јавног превоза путника и одржавање зелених површина у оквиру трамвајских баштица; 

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 

делокруга Секретаријата у складу са законом, статутом града и другим прописима. 

Секретаријат врши надзор над радом јавних комуналних предузећа и субјеката којима је поверена 

делатност јавног линијског превоза. 

Члан 28. 

У Секретаријату за јавни превоз се образују унутрашње организационе јединице, и то: 

1. Сектор за економске послове 

а) Одељење за економско-финансијске послове, праћење и контролу корисника буџетских средстава; 

2. Сектор за нормативно-правне послове и послове јавних набавки 

а) Одељење за нормативне и управно-правне послове; 

б) Одељење за јавне набавке и опште послове. 

3. Сектор за планирање и развој јавног линијског превоза 

а) Одељење за планирање; 

б) Одељење за режиме саобраћаја у јавном линијском превозу; 

в) Одељење за саобраћајну инфраструктуру јавног линијског превоза; 

г) Одељење за развој и унапређење јавног линијског превоза. 

4. Сектор за тарифне системе и контролу 

а) Одељење за тарифне системе; 

б) Одељење за контролу система и опреме. 
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5. Сектор за управљање превозом путника 

а) Одељење за мониторинг и управљање: 

– Одсек за мониторинг и управљање градским превозом путника; 

– Одсек за мониторинг и управљање приградским превозом и превозом на минибус експрес 

линијама. 

6. Сектор за ред вожње, обрачун и контролу рада превозника 

а) Одељење за израду реда вожње; 

б) Одељење за обрачун транспортног рада и обраду података; 

в) Одељење за контролу рада превозника. 

7. Сектор за такси превоз 

а) Одељење за управно-правне послове из области такси превоза; 

б) Одељење за саобраћајно-техничке и опште послове. 

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

а) Одељење за јавни шински превоз; 

б) Одељење за јавни речни превоз. 

У Сектору за економске послове се обављају економско-финансијски послови који се односе на: 

израду годишњег финансијског плана Секретаријата за потребе израде Одлуке о буџету града и других 

студијско-аналитичких материјала (информације, извештаји, анализе) из делокруга рада Сектора; припрему 

предлога финансијског плана за потребе израде ребаланса буџета, односно за потребе доношења Одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о буџету града; израду предлога годишњег финансијског плана обезбеђења и 

расподеле средстава Секретаријата; израду периодичних финансијских извештаја; праћење реализације 

финансијског плана по позицијама-корисницима буџетских средстава и надзор над наменским коришћењем 

средстава у делу који се финансира из буџета Града; израду предлога за промену висина апропријација и 

усклађивања плана са истим; праћење реализације уговора на месечном нивоу; обраду, контролу и 

комплетирање документације за плаћање и израду решења и захтева за плаћање; праћење прописа из области 

економско-финансијског пословања и учешћа у аналитичким пословима и друге послове у складу са законом 

и прописом Града. 

У Одељењу за економско-финансијске послове, праћење и контролу корисника буџетских средстава 

обављају се послови који се односе на: припрему и израду финансијских планова Секретаријата и 

документације у вези са финансијским планирањем и изменама финансијског плана у току године; израду 

месечне квоте потребних финансијских средстава као и измену квота, израде периодичних извештаја о 

реализацији финансијског плана прихода и расхода Секретаријата, израде сложених финансијских аката и 

студијско-аналитичких материјала из економско-финансијске области; припрема документације за плаћање 

у вези са јавним набавкама и учешће у раду комисија за јавне набавке; израде финансијске документације за 

пренос средстава корисницима; праћење реализације уговорних обавеза у економско-финансијском делу; 

праћење реализације послова везаних за банкарске гаранције, менице и средства за обезбеђење плаћања; 

сарадњу са службама из делокруга рада у оквиру Секретаријата у припреми предлога закључака и решења 

органа града Београда; сарадњу са другим службама у оквиру Градске управе, као и јавним комуналним и 

другим предузећима из области јавног превоза; и други послови у складу са законом и прописом Града. 

У Сектору за нормативно-правне послове и послове јавних набавки се обављају послови који се 

односе на: најсложеније нормативно-правне, стручне и техничке послове израде предлога аката из 

надлежности Секретаријата, које доноси Скупштина Града Београда, Градоначелник и Градско веће Града 

Београда и с тим у вези израду одговора на амандмане и питања одборника на предлоге прописа из области 

јавног превоза; израду иницијатива и предлога за доношење или измену закона и других прописа; давање 

стручних мишљења из области јавног линијског превоза; израду и допуну оснивачких аката јавних предузећа 

чији је оснивач Град Београд; спровођење поступака јавних набавки и учествовање у раду комисија за јавне 

набавке и другим комисијама; спровођење поступака јавно-приватних партнерстава; остваривање сарадње 

са другим секретаријатима и органима у реализацији послова из надлежности Секретаријата; решавање 
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управно-правних предмета; припрему правилника о организацији и систематизацији радних места у 

Секретаријату; израду решења за годишње одморе и плаћена одсуства и других аката из радних односа 

запослених у Секретаријату; израду извештаја, информација и планова Секретаријата; предлоге за 

унапређење евиденције и кретања предмета Секретаријата; стара се о чувању и употреби печата у 

Секретаријату; набавку неопходног канцеларијског материјала и опреме за рад у Секретаријату; обавља и 

друге послове у складу са законом и прописом Града. 

У Одељењу за нормативне и управно-правне послове обављају се послови који се односе на: праћење 

прописа у областима које су у надлежности Сектора; анализу и проучавање закона и подзаконских прописа 

и упоредна правна решења од значаја за припрему прописа из ових области; учествовање у припреми 

предлога за израду нацрта и предлога посебних закона у области јавног превоза путника и комуналних 

делатности; обављају се нормативно-правни и правно-технички послови везани за припрему свих врста 

нормативних аката из надлежности Секретаријата; праћење, остваривање и развој сарадње са општинским 

службама за комуналне послове; израду оснивачких аката ЈКП у области јавног превоза на које сагласност 

даје оснивач Град Београд; поступање по представкама по захтевима за информације од јавног значаја из 

надлежности Секретаријата; израду нацрта решења и других управних аката, осим аката такси сектора; 

израду одговора у вези са судским поступцима; тумачења у вези примене прописа и реализације закључених 

уговора у надлежности Секретаријата и други послови у складу са законом и прописом Града. 

У Одељењу за јавне набавке и опште послове обављају се послови који се односе на: припрему плана 

набавки и спровођење поступака јавних набавки у складу са Законом; израду уговора; прикупљање и 

евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним 

набавкама; вођење евиденција о јавним набавкама, састављање извештаја о закљученим уговорима и 

достављање прописаних кварталних извештаја Управи за јавне набавке; остваривање сарадње са органима и 

организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки; спровођење 

поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује, спровођење поступака конкурса из 

делокруга рада Секретаријата; израда аката из радних односа запослених у Секретаријату; израда одговора о 

захтевима на захтеве за информације од јавног значаја за Град Београд из надлежности Секретаријата; врши 

се израда аналитичких информација и других извештаја Секретаријата; и други послови у складу са законом 

и прописом Града. 

У Сектору за планирање и развој јавног линијског превоза се обављају послови који се односе на: 

израду развојних планова мрежа линија јавног линијског превоза према планским поставкама и смерницама 

развоја система у складу са ГУП Београда, другом планском документацијом и Стратегијом развоја Града 

Београда; развој и планирање нових подсистема превоза и нових технологија у јавном линијском превозу; 

израду саобраћајно-техничких услова за планску документацију (просторне и урбанистичке планове); израду 

саобраћајно-техничких услова за израду урбанистичких пројеката и спровођење обједињене процедуре у 

поступку издавања локацијских услова за израду техничке документације; израду идејних решења терминуса 

јавног линијског превоза и стајалишта у склопу планске и техничке документације; израду саобраћајно-

техничких услова и решења за реконструкцију, одржавање, заштиту и коришћење путева у циљу ефикасног 

функционисања јавног линијског превоза; усклађивање техничких услова ЈКП ГСП „Београд” за 

инфраструктуру за возила на електро погон (трамваји, тролејбуси и електроаутобуси); провера услова за 

успостављање линија јавног линијског превоза путника на терену (дефинисање минималних саобраћајно-

техничких и безбедносних услова за постојеће саобраћајнице на подручју града); утврђивање оправданости 

за успостављање или измештање стајалишта јавног линијског превоза као и услова за реализацију на терену; 

издавање сагласности на пројекте привремених режима јавног линијског превоза 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 линијског превоза; предузимање мера за смањење негативног утицаја динамичког и 

стационарног саобраћаја на кретање возила јавног линијског превоза, разматрање могућности давања 

приоритета возилима јавног линијског превоза на раскрсницама и могућности увођења независних траса 

линија јавног линијског превоза од осталог саобраћаја; анализе безбедности свих учесника у јавном 

линијском превозу и предузимање мера на подизању општег нивоа безбедности саобраћаја; анализе 

негативног утицаја јавног превоза на животну средину (анализе штетног утицаја емисија издувних гасова на 
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квалитет ваздуха, отпадних уља на загађеност земљишта и др.) и предузимање мера у циљу унапређења 

стања; израда предлога решења за унапређење енергетске ефикасности возила јавног линијског превоза и 

одрживог развоја целокупног система; сарадња и учествовање у раду са градским и републичким органима, 

међународним телима и организацијама, стручним и другим комисијама ради израде стручно-аналитичких 

материјала и предузимања мера за потребе развоја и унапређење јавног линијског превоза; разматрање 

могућности и оправданости замене постојећих возила која користе фосилна горива савременим еколошким 

возилима; израда програма рада за одржавање коловозних површина у саобраћајним тракама са трамвајским 

колосеком и праћење њихове реализације; дефинисање услова за редовно одржавање и сервисирање лифтова 

који су у функцији јавног линијског превоза путника; израда решења о регистрацији линија и измена 

статичких елемената линија; припрема прописа, стратегија, правилника и других аката из надлежности 

органа Града Београда и друге послове у складу са законом и прописом Града. 

У Одељењу за планирање се обављају послови који се односе на: израду развојних планова мрежа 

линија јавног линијског превоза према планским поставкама и смерницама развоја система јавног линијског 

превоза односно у складу са ГУП Београда, другом планском документацијом и Стратегијом развоја Града 

Београда; развој и планирање нових подсистема превоза и нових технологија у јавном линијском превозу; 

израда саобраћајно-техничких услова за планску документацију (просторне и урбанистичке планове); израду 

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 линијског 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 линијског превоза; усклађивање техничких услова ГСП Београд за инфраструктуру 

за возила на електро погон (трамваји, тролејбуси и електроаутобуси) и друге послове у складу са законом и 

прописом Града. 

У Одељењу за режиме саобраћаја у јавном линијском превозу се обављају послови који се односе на: 

стручно-оперативне и управне послове у оквиру израде решења и пројеката из области привремене 

регулације саобраћаја; издавања сагласности на пројекте привремених режима јавног линијског превоза за 

време извођења радова и одржавања културних и спортских манифестација; обрада и анализа података 

добијених са терена о саобраћајним параметрима потребним за одређивање конкретног предлога решења 

привременог регулисања саобраћаја; решавање захтева правних и физичких лица за привремену 

организацију саобраћаја и рад са странкама по питању послова везаних за услове и предлог организације 

саобраћаја у условима делимичног или потпуног заузећа коловоза; израда аката о привременим изменама 

режима саобраћаја јавног линијског превоза путника; ажурирање података у систему даљинског управљања 

јавним превозом у функцији одређене привремене режимске измене и друге послове у складу са законом и 

прописом Града. 

У Одељењу за саобраћајну инфраструктуру јавног линијског превоза обављају се послови који се 

односе на: дефинисање минималних саобраћајно-техничких и безбедносних услова на постојећим 

саобраћајницама на подручју града и провере услова за успостављање линија јавног линијског превоза на 

терену; утврђивање оправданости за успостављање или измештање стајалишта јавног линијског превоза као 

и услова за реализацију на терену; израда предлога решења за послове одржавања и управљања саобраћајем 

на улицама и путевима којима се крећу возила јавног линијског превоза; предузимање мера за смањење 

негативног утицаја динамичког и стационарног саобраћаја на кретање возила јавног линијског превоза; 

разматрање могућности давања приоритета возилима јавног превоза на раскрсницама и могућности увођења 

независних траса линија јавног линијског превоза од осталог саобраћаја; анализе безбедности свих учесника 

у јавном линијском превозу и предузимање мера на подизању општег нивоа безбедности саобраћаја; израда 

програма рада за одржавање коловозних површина у саобраћајним тракама са трамвајским колосеком и 

праћење реализације; дефинисање услова за одржавање и редовно функционисање лифтова за потребе 

корисника јавног линијског превоза; дефинисање услова за израду пројектних задатака или техничких 

карактеристика за тендерску документацију у поступку јавних набавки (пројекти, студије, набавка добара и 

др.) и други послови у складу са законом и прописом Града. 

У Одељењу за развој и унапређење јавног линијског превоза се обављају послови који се односе на: 

припреме и реализације програма унапређења јавног линијског превоза и развоја мреже на основу праћења 

развоја града, увођења нових видова превоза, увођења нових технологија у систем јавног линијског превоза; 
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покретање иницијативе и предлог мера за унапређење функционисања и ефикасности јавног линијског 

превоза; израда предлога решења за унапређење енергетске ефикасности возила јавног линијског превоза и 

одрживог развоја целокупног система; предузимање мера за потребе развоја и унапређење јавног линијског 

превоза; разматрање могућности и оправданости замене постојећих возила која користе фосилна горива 

савременим еколошким возилима; аналитичко сагледавање утицаја јавног линијског превоза на животну 

средину и с тим у вези предузимање мера у циљу смањења штетног утицаја емисије издувних гасова; 

предузимање мера за побољшање безбедности и проточности саобраћаја у јавном линијском превозу; и друге 

послове у складу са законом и прописом Града. 

У Сектору за тарифне системе и контролу обављају се послови који се односе на: уређење 

интегрисаног тарифног система у јавном линијском превозу путника на територији; дефинисање и 

спровођење мера на унапређењу система и повећању прихода модела наплате карата; утврђивање категорија 

корисника и дефинисање потребне документације за утврђивање права на бесплатан или повлашћен превоз 

и израда управних аката по захтевима за остваривање права; контрола функционисања подсистема за наплату 

карата и предлагање мера за унапређење система; студијско-аналитички послови и процену прихода; вођење 

база података од значаја за остваривање права по поднетим захтевима; анализу и непосредну контролу 

података о продаји карата, издавању картица и радом службе за контролу возних исправа, рада возила, 

обрачуна рада превозника и др., анализу постојећег система и предлог мера за његово унапређење и 

отклањање недостатака и друге послове у складу са законом и прописом Града. 

У Одељењу за тарифне системе обављају се послови који се односе на: контролу уплата прихода од 

продатих карата; израда делова нацрта подзаконских аката у вези са тарифним системом и системом и ценом 

карата; решавање по захтевима за остваривање права на повлашћен и бесплатан превоз; контрола 

документације којом се доказује право на издавање персонализованих картица и израду извештаја; 

утврђивање основа за повлачење записника на основу ког су издати прекршајни налози и вођење 

електронских евиденција; решавање по захтевима за повраћај средстава по основу дуплих уплата и вођење 

електронских евиденција; израду обрачуна (недељних, авансних и месечних), праћење уплата од продаје 

карата по рачунима у пословној банци; решавање по рекламацијама на издате возачке и посебне карте и друге 

послове у складу са законом и прописом Града. 

У Одељењу за контролу система и опреме обављају се послови који се односе на: контролу рада 

службе која поступа по рекламацијама корисника а у вези са реализованим уплатама и исплатама новчаних 

средстава на електронске картице; припрему планова рада контролора возних исправа на терену, контролу 

рада контролора на терену и израду извештаја; праћење ефикасности службе за контролу возних исправа и 

предлагање мера за унапређење рада, анализу и контролу података у свим базама података система и израду 

извештаја о контроли; решавање по притужбама и представкама корисника изјављених на рад контроле и 

подношење пријава против возача у вези са утврђеним неправилностима у продаји карата и друге послове у 

складу са законом и прописом Града. 

У Сектору за управљање превозом путника се обављају послови који се односе на: организацију 

превоза путника уз помоћ система за праћење и управљање возилима у јавном линијском превозу путника; 

праћење и управљање возилима у реалном времену; израду информатичких материјала и извештаја у вези са 

управљањем превозом путника; припрема информација у вези са управљањем превоза по захтеву и указаној 

потреби; послове који се односе на анализу рада превозника и предлоге мера за унапређење њиховог рада, 

као и друге послове у складу са законом и прописима града. 

У Одељењу за мониторинг и управљање се обављају послови који се односе на: организацију превоза 

путника уз помоћ система за праћење и управљање возилима у јавном превозу путника; праћење и управљање 

возилима у реалном времену ради ефикаснијег превоза услед планских и непланираних измена у режиму 

одвијања саобраћаја, праћење у систему помоћу различитих показатеља одступања са задатих траса кретања и 

других показатеља неправилности у одвијању градског превоза путника; редовно контактирање са возним 

особљем превозника у складу са указаном потребом и с тим у вези директно управљање градским и приградским 

превозом путника, као и превозом на минибус експрес линијама; анализа одвијања превоза путника и праћење 

реализације полазака; свакодневно извештавање у реалном времену о саобраћајним незгодама возила и путника 

у возилима јавног превоза путника и другим поремећајима у одвијању превоза путника; контролу испуњења 

уговором преузетих обавеза и друге послове у складу са законом и прописом Града. 
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У Одсеку за мониторинг и управљање градским превозом се обављају послови који се односе на: 

организацију градског превоза путника уз помоћ система за праћење и управљање возилима у јавном 

градском превозу путника; праћење и управљање возилима у реалном времену како би се градски превоз 

путника обављао квалитетно без обзира на планске и непланске измене у режиму одвијања саобраћаја; 

праћење у систему помоћу различитих показатеља одступања са задатих траса кретања и других показатеља 

неправилности у одвијању градског превоза путника, контактирање са возним особљем и директно 

управљање градским превозом путника; контролу испуњења уговором преузетих обавеза и други послови у 

складу са законом и прописом Града. 

У Одсеку за мониторинг и управљање приградским превозом и превозом на минибус експрес линијама 

обављају се послови који се односе на: организацију превоза путника уз помоћ система за праћење и 

управљање возилима у јавном приградском превозу путника; праћење и управљање возилима у реалном 

времену како би се превоз путника обављао квалитетно без обзира на планске и непланске измене у режиму 

одвијања саобраћаја; праћење у систему помоћу различитих показатеља одступања са задатих траса кретања 

и других показатеља неправилности у одвијању превоза путника, контактирање са возним особљем и 

директно управљање превозом путника; контролу испуњења уговором преузетих обавеза и друге послове у 

складу са законом и прописом Града. 

У Сектору за ред вожње, обрачун и контролу рада превозника обављају послови који се односе на: 

израду редова вожње и њихово достављање превозницима; анализу остварења планираних полазака по реду 

вожње по линијама и превозницима и предлог мера за отклањање узрока одступања при њиховом извршењу; 

издавање решења превозницима за сваку линију; снимање на терену свих параметара саобраћаја значајних 

за одвијање јавног превоза; прикупљање, унос и анализу података добијених контролним снимањима; 

анализу података добијених из обрачуна рада превозника и израда интегрисаног тарифног система и његово 

иновирањe; анализу података о реализацији реда вожње у претходном периоду и давање предлога за 

корекцију постојећих редова вожње као и потребних параметара (време обрта, број возила, интервала и др.); 

контролу испуњења уговором преузетих обавеза; обраду података везаних за рад свих превозника; унос 

корекција и решавање жалби превозника; анализу података добијених из обрачуна рада превозника; 

организацију контроле рада Превозника; контролу рада свих превозника у систему у складу са уговореним 

обавезама; организацију и спровођење редовних и ванредних естетских прегледа возила; дефинисање 

техничких услова за ремонт, изглед и набавку возила и дефинисање услова за обављање превозне услуге и 

рад превозника; решавање жалби и приговора корисника превоза на рад превозника и возног особља; 

припрему и ажурирање базе података за израду обрачуна рада превозника у Интегрисаном тарифном 

систему; анализу рада превозника и предлог мера за унапређење њиховог рада; обављање управно-надзорних 

послова и израда информатичких материјала и извештаја; израду процедура за интерну и екстерну контролу; 

контролу испуњења уговором преузетих обавеза; анализу и непосредну контролу рада возила, обрачуна рада 

превозника и др., анализу постојећег система и предлог мера за његово унапређење и отклањање недостатака; 

и друге послове у складу са законом и прописом Града. 

У Одељењу за израду реда вожње обављају се послови који се односе на: израду редова вожње и 

њихово достављање превозницима; анализу остварења планираних полазака по реду вожње по линијама и 

превозницима и предлог мера за отклањање узрока одступања при њиховом извршењу; издавање решења 

превозницима за сваку линију; снимање на терену свих значајних параметара за рад јавног превоза; 

прикупљање, унос и анализу података добијених контролним снимањима; анализу података добијених из 

обрачуна рада превозника; анализу података о реализацији реда вожње у претходном периоду и давање 

предлога за корекцију постојећих редова вожње као и потребних параметара (време обрта, број возила, 

интервала и др.); контролу испуњења уговором преузетих обавеза;, поступање по жалбама и приговорима 

корисника превоза и друге послове у складу са законом и прописом Града. 

У Одељењу за обрачун транспортног рада и обраду података обављају се послови који се односе на: 

обраду података везаних за рад свих превозника, унос корекција и решавање жалби превозника; анализу података 

добијених из обрачуна рада превозника; припрему и ажурирање базе података за израду обрачуна рада 

превозника у Интегрисаном тарифном систему и израда обрачуна рада превозника; анализу рада превозника и 

предлог мера за унапређење њиховог рада; израда информатичких материјала и извештаја; учествовање у 

дефинисању техничких услова за ремонт, изглед и набавку возила и дефинисање услова за обављање превозне 

услуге и рад превозника као и учествовање у обављању естетских прегледа возила; поступање по жалбама и 

приговорима корисника превоза; и друге послове у складу са законом и прописом Града. 
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У Одељењу за контролу рада превозника обављају се послови који се односе на: организацију контроле 

рада Превозника; контролу рада свих превозника у систему у складу са уговореним обавезама; организацију 

и спровођење редовних и ванредних естетских прегледа возила; дефинисање техничких услова за ремонт, 

изглед и набавку возила и дефинисање услова за обављање превозне услуге и рад превозника; праћење 

ефикасности транспортног рада превозника за управљање и предлагање мера за унапређење рада, анализу и 

контролу података у базама података подсистема и израду извештаја о контроли; решавање по притужбама 

и представкама корисника изјављених на рад возача и превозника и подношење пријава против возача и 

превозника у вези са утврђеним неправилностима; обављање управно-надзорних послова и израда 

информатичких материјала и извештаја; израду процедура за интерну и екстерну контролу; контролу 

испуњења уговором преузетих обавеза и друге послове у складу са законом и прописом Града. 

У Сектору за такси превоз обављају се послови који се односе на: организацију и начин обављања 

такси превоза; издавање решења о испуњености услова за обављање лимо сервиса, вођење евиденције 

превозника који имају право на обављање лимо сервиса и утврђивање испуњености услова за обављање лимо 

сервиса; израда годишњих програма потреба за 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; израду извештаја, информација, елабората; 

израду 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.) и друге послове у складу са законом 

и прописом Града. 

У Одељењу за управно-правне послове из области такси превоза обављају се послови који се односе 

на: израду нацрта решења и других управних аката; праћење прописа у областима које су у надлежности 

Сектора; нормативно-правне послове везане за припрему свих врста нормативних аката из надлежности 

Одељења; давање мишљења у сарадњи са надлежним органима у области такси превоза и лимо сервиса; 

учествовање у припреми предлога уговора; аналитичке послове из делокруга Одељења; израду аналитичких 

информација и других извештаја; рад са странкама; пријем поште преко интерне доставне књиге, 

евидентирање и распоређивање предмета; вођење интерне евиденције о примљеним предметима; 

експедиција и архивирање обрађених предмете и достављање писарници ради чувања и одлагања у архивски 

депо; вођење евиденција о таксама; припрема података за израду извештаја о решеним и нерешеним 

предметима и других информација; вођење евиденције о уложеним жалбама и току кретања предмета и друге 

послове у складу са законом и прописом Града. 

У Одељењу за саобраћајно-техничке и опште послове обављају се послови који се односе на: израду 

извештаја, информација, иницијатива, предлога и других материјала у вези такси превоза; испитивање 

погодности и класификације такси возила и испитивања погодности и преглед возила за лимо сервис и 

преглед потребне документације; испитивање погодности и класификације возила; издавање такси исправа 

након извршеног прегледа; припрема материјала за израду студије о такси превозу; праћење стања у области 

такси превоза и лимо сервиса; сарадњу са надлежним органима по питањима из области такси превоза и лимо 

сервиса; рад са странкама; израду извештаја, информација, иницијатива, предлога и других материјала; 

припрему анализа и провере исправности информационог система у сектору; припрему и измену система 

управљања такси превоза за време ванредних саобраћајних ситуација; праћење стања исправности свих 

уређаја, детектора, видео камера, комуникационе и остале саобраћајне опреме на локацијама од посебног 

значаја за град Београд; предлагање измене рада информационог система; праћење развоја нових софтвера 

технологија из области такси превоза и друге послове у складу са законом и прописом Града. 

У Сектору за јавни шински и речни превоз и софтверску подршку обављају се послови који се 

односе на: развој шинског и речног подсистема јавног превоза и усклађивања шинског и речног превоза са 

осталим видовима превоза; имплементацију и организацију примене нових специјализованих програма 

(софтвера) за јавни линијски превоз као подршку стратешком, тактичком и оперативном управљању; 

обезбеђивање лиценцних права и консултантско сервисних услуга; припрему предлога за иновирање 

тарифног система и система карата јавног шинског и речног превоза; припрему предлога за развој и 

унапређење овог вида превоза; учествовање у припреми студија и пројеката, анализи потреба и транспортних 

решења на основу планских докумената; сарадњу у изради, измени и допуни планских аката одржавања 
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рачунарске мреже система; администрирање рачунара корисника система и вођење евиденције о рачунарској 

опреми; праћење функционисања система; евиденцију возног особља и друге послове у складу са законом и 

прописом Града. 

У Одељењу за јавни шински превоз обављају се послови који се односе на: израду нацрта и предлога 

општих и појединачних аката из области јавног шинског превоза; израду решења за доделу линија јавног 

шинског превоза путника и израду реда вожње за јавни шински превоз; учешће у организацији и снимању 

конкретних ситуација везаних за елементе линија и карактеристике кретања путника и давање инструкција 

за превазилажење проблема; учествовање у припреми уговора за превоз путника градском железницом; 

учествовање у припреми подзаконских аката у области јавног шинског превоза; припрему елемената за 

израду реда вожње у јавном шинском превозу; контролу дневних и месечних извештаја о превозу путника 

железницом; вршење надзора над обављањем јавног превоза железницом; учешће у организацији и снимању 

конкретних ситуација везаних за елементе линија и карактеристике кретања путника; решавања по 

притужбама корисника и друге послове у складу са законом и прописом Града. 

У Одељењу за јавни речни превоз обављају се послови који се односе на: израду нацрта и предлога 

општих и појединачних аката из области јавног речног превоза; израду решења за доделу линија јавног 

речног превоза путника и израду реда вожње за јавни речни превоз; учешће у организацији и снимању 

конкретних ситуација везаних за елементе линија и карактеристике кретања путника и давање инструкција 

за превазилажење проблема; учествовање у припреми уговора за превоз путника у линијској пловидби; 

учествовање у припреми подзаконских аката у области јавног речног превоза; припрему елемената за израду 

реда вожње у јавном речном превозу; контролу дневних и месечних извештаја о превозу путника у линијској 

пловидби; вршење надзора над обављањем јавног речног превоза; учешће у организацији и снимању 

конкретних ситуација везаних за елементе линија и карактеристике кретања путника; решавања по 

притужбама корисника и друге послове у складу са законом и прописом Града. 

Секретаријат за заштиту животне средине 

Члан 29. 

Секретаријат за заштиту животне средине врши послове заштите и унапређивања животне средине 

који се односе на: континуирано праћење стања животне средине, односно контролу квалитета ваздуха, 

површинских вода и изворске воде јавних чесама, као и загађености земљишта, мерења нивоа буке у 

животној средини и јонизујућег зрачења; успостављање локалног регистра извора загађивања; израду и 

реализацију програма, планова и пројеката одрживог развоја, заштите природе и животне средине, 

укључујући и пројекте енергетске ефикасности и климатских промена, као и акционих и санационих планова; 

заштиту природних ресурса и добара, управљање заштићеним добрима и подручјима, њихово коришћење и 

развој; повећање степена пошумљености; заштиту биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских 

врста и аутохтоних екосистема; контролу и смањење популације глодара, инсеката и штетних организама на 

јавним површинама и у стамбеном фонду на територији града; припремање програма зоохигијене који се 

односи на спровођење мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама мерама 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама; јавне набавке у области заштите животне 

средине; информисање и еколошко образовање; спровођење јавног конкурса за финансирање и 

суфинансирање пројеката из области заштите животне средине које реализују удружења на територији 

Београда; додељивање награда и признања из области заштите животне средине; ближе услове за уређење и 

опремање угоститељских објеката, у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се претежно 

пружају у угоститељском објекту, а који се односе на уређење и опремање уређајима за одвођење дима, паре 

и мириса, као и других непријатних емисија; ближе услове за уређење и опремање угоститељског објекта у 

којима се емитује музика или изводи програм, а којима се обезбеђује заштита од буке; обезбеђивање услова 

за развој, управљање и одржавање сервиса за дигитално пружање услуга у области ком. делатности и осталих 

послова који се односе на Београд паметан град, Belgrade Smart city, из надлежности секретаријата и друге 

послове у овој области у складу са законом, Статутом града и другим прописима. 

Секретаријат, као поверене, обавља послове који се односе на: израду плана заштите од удеса, мера и 

поступака одговора на удес и санацију последица удеса; доношење краткорочних акционих планова смањења 

ризика или трајања прекорачења концентрација опасних по здравље људи; акустичко зонирање; утврђивање 

статуса и подручја угрожене животне средине, режима санације и ремедијације за подручје од локалног 
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значаја; утврђивање услова и мера заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима које 

доносе град и градске општине и другим актима за уређење простора и изградњу објеката и постројења из 

надлежности града, у складу са Статутом града; 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; оцену и давање 

сагласности на стратешку процену утицаја на животну средину планова и програма у области 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; спровођење поступака процене утицаја пројеката на животну средину за пројекте за које 

грађевинску дозволу за изградњу објеката издају град и градске општине, у складу са Статутом града; 

издавање дозвола за сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и 

одлагање отпада за све активности на територији града Београда и за сва постројења за која грађевинску 

дозволу за изградњу објеката издају град и градске општине, у складу са Статутом града, као и издавање 

потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом и мишљења о захтевима за 

издавање дозволе о којима решава надлежно министарство у складу са законом; 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 у складу са законом; 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 у складу са законом; издавање интегрисаних дозвола са 

утврђеним условима за рад и обављање активности нових и усклађивање рада постојећих постројења, као и 

вођење регистра издатих интегрисаних дозвола и регистра резултата мониторинга који обавља оператер 

постројења; издавање дозвола за обављање делатности промета и за коришћење нарочито опасних 

хемикалија, као и израда и достављање годишњег извештаја о издатим наведеним дозволама надлежном 

министарству; издавање дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха; друге послове државне 

управе у области заштите животне средине које република законом повери Граду. 

Послови планирања и организовања управљања отпадом који се односе на: израду, измене и 

спровођење локалног плана управљања отпадом; подстицање, развој, организацију, израду и праћење 

појединачних програма, планова и пројеката у области управљања отпадом, превенције, поновног 

искоришћења и рециклаже отпада; уређивање, обезбеђивање, организовање и спровођење управљања 

комуналним отпадом и обезбеђивање услова за његов развој, као и уређивање поступака наплате услуга у 

области управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом; уређење и организовање 

селекције и одвојеног сакупљања отпада, укључујући и учесталост сакупљања отпада ради рециклаже 

(папир, метал, пластика и стакло); обезбеђивање одлагање отпада у контејнере, канте или на други начин; 

предузимање мера којима се обезбеђује висок квалитет рециклаже; предузимање мера којима се обезбеђује 

и промовише или унапређује поновно искоришћење отпада и обезбеђивање да се отпад не меша са другим 

врстама отпада или другим материјалима са различитим својствима; учешће у одређивању и припремању 

локација и изградњу и рад постројења за складиштење, третман, односно поновно искоришћење или 

одлагање отпада; учешће у одређивању и припремању локација, обезбеђивању, опремању и раду центара 

за сакупљање отпада из домаћинства који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти, 

биоразградиви и други отпад) укључујући опасан отпад из домаћинства, као и трансфер станица; 

предузимање мера за подстицање поновне употребе и припреме за поновну употребу производа; вођење 

евиденције дивљих депонија и постојећих несанитарних депонија и обезбеђивање њиховог уклањања, 

санације и рекултивације уз израду пројеката санације и рекултивације; вођење евиденције о прикупљеном 

комуналном отпаду; вршење надзора над обављањем комуналне делатности управљања комуналним 

отпадом; израда извештаја о реализацији локалног плана управљања отпадом; спровођење поступака 

јавних набавки из своје надлежности; информисање, образовање и развијање јавне свести о управљању 

отпадом и други послови у области планирања и организовања управљања отпадом у складу са законом, 

статутом града Београда и другим прописима, врше се у секретаријату за заштиту животне средине  – 

Сектору за управљање отпадом. 
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Члан 30. 

За обављање послова који представљају заокружену целину у Секретаријату, образују се сектори и то: 

1. Сектор за мониторинг и заштиту животне средине 

а) Одељење за мониторинг животне средине, информисање и сарадњу са удружењима; 

б) Одељење за превентивну заштиту животне средине, управљање информационим системима и 

базама података. 

2. Сектор за стратешко планирање, управљање пројектима и климатске промене 

а) Одељење за стратешко планирање, управљање пројектима и климатске промене; 

3. Сектор за управљање заштитом животне средине 

а) Одељење за процену утицаја планова и програма на животну средину; 

б) Одељење за процену утицаја пројеката на животну средину; 

в) Одељење за издавање дозвола. 

4. Сектор за правне и економске послове и послове набавки 

а) Одељење за правне послове; 

б) Одељење за послове јавних набавки; 

в) Одељење за економске послове. 

5. Сектор за управљање отпадом 

а) Одељење за планирање и изградњу система управљања комуналним отпадом, организацију 

примарне селекције, сакупљања и рециклаже отпада. 

б) Одељење за циркуларну економију 

6. Сектор за заштиту природе и управљање природним ресурсима. 

а) Одeљење за заштиту природе, 

б) Одeљење за управљање природним ресурсима 

У Сектору за мониторинг и заштиту животне средине обављају се студијско-аналитички, 

документациони и други стручни послови који се односе на: праћење квалитета чинилаца животне средине 

(ваздух, вода, земљиште), утицаја буке и вибрација, јонизујућих и нејонизујућих зрачења, односно 

загађујућих материја и енергије на животну средину, вођење и ажурирање локалног регистра извора 

загађивања; извештавање, припрему и објављивање података, извештаја и информација о стању животне 

средине и спроведеним активностима, образовање у области животне средине, подизање свести о значају 

заштите животне средине и сарадњу са удружењима; контролу и смањење популације глодара, инсеката и 

штетних организама на јавним површинама и у стамбеном фонду на територији града; управљање и 

одржавање информационих система и база података из области заштите животне средине Београда. 

Одељење за мониторинг животне средине, информисање и сарадњу са удружењима обавља послове 

који се односе на: израду и реализацију програма праћења стања и контроле квалитета животне средине 

(ваздуха, изворске воде јавних чесама, речне воде, земљишта, мерење нивоа буке у животној средини, нивоа 

радиоактивности и УВ зрачења); обраду, систематизацију и чување података о квалитету животне средине; 

израду плана квалитета ваздуха и доношење краткорочних акционих планова у случају опасности од 

прекорачења једне или више граничних или циљних вредности за поједине загађујуће материје у ваздуху; 

израду и утврђивање ближих услова за уређење и опремање угоститељских објеката уређајима за одвођење 

дима, паре и мириса и других непријатних емисија; израду и утврђивање ближих услова за уређење и 

опремање угоститељских објеката у циљу обезбеђења заштите од буке; заштиту од удеса, израду и 

предлагање плана заштите од удеса, мера и поступака одговора на удес и санацију последица удеса, као и 

доношење аката о проглашењу стања угрожености у случају удеса; акустичко зонирање; утврђивање услова 

везаних за буку приликом одржавања јавних скупова и манифестација на отвореном простору; покретање 

иницијатива за доношење или измену прописа и норматива и учешће у њиховој изради; израду и реализацију 

образовних програма и пројеката; припрему јавних конкурса за стручне и друге организације и удружења и 
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избор пројеката у области образовања о животној средини, јачања свести о значају заштите животне средине 

и побољшања квалитета животне средине; израду анализа, обједињавање и израду извештаја о реализованим 

програмима, пројектима и активностима Секретаријата, припрему за објављивање извештаја о стању 

животне средине, као и одговора о питањима из делокруга одељења и сектора; припрему података за потребе 

редовног извештавања и објављивања правовремених и поузданих информација о стању и квалитету животне 

средине, резултатима и ефектима спроведених активности и предузетих мера; комуникацију са грађанима и 

средствима информисања; истраживање тржишта и израду техничке спецификације за поступке набавки из 

делокруга одељења; дизајнирање и одржавање интернет презентације Секретаријата; израду и издавање 

годишње публикације о квалитету животне средине и других публикација и информативних материјала; 

учешће у изради прописа и других аката из делокруга одељења; сарадњу са надлежним органима државне 

управе, организационим јединицама и службама Градске и општинске управе, стручним институцијама и 

другим субјектима заштите животне средине 

Одељење за превентивну заштиту животне средине, управљање информационим системима и 

базама података обавља послове који се односе на: контролу и смањење популације глодара, инсеката и 

штетних организама на јавним површинама и у стамбеном фонду на територији града; припрема програме 

зоохигијене који се односе на спровођење мера контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних 

организама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама; управљање, вођење и 

одржавање информационих система из области заштите животне средине, размену података и информација 

са другим органима, организацијама и службама; ажурирање и извештавање из Локалног регистра извора 

загађивања; припремање, одржавање и коришћење података из регистра извора загађивања и специфичних 

база података од интереса за заштиту животне средине; утврђивање статуса и подручја угрожене животне 

средине, одређивање приоритета и режима санације и ремедијације за подручје од локалног значаја; обавља 

послове анализе, обраде и развоја Геоинформационог система квалитета чинилаца животне средине и других 

база података од значаја за заштиту животне средине; израду других планова и програма побољшања 

квалитета животне средине и праћење њихове реализације, анализу стања и предлагање одговарајућих мера, 

норматива и стандарда квалитета животне средине и праћење њихове примене; израду извештаја о 

реализованим програмима и активностима, као и одговора о питањима из делокруга одељења и сектора; 

учешће у изради прописа и других аката из делокруга одељења; сарадњу са надлежним органима државне 

управе, организационим јединицама и службама Градске и општинске управе, стручним институцијама и 

другим субјектима заштите животне средине, комуникацију са грађанима и средствима информисања. 

У Сектору за стратешко планирање, управљање пројектима и климатске промене обављају се 

студијско-аналитички и други стручни послови који се односе на: израду планова, програма и пројеката у 

области заштите животне средине и климатских промена; израду, координацију спровођења, праћење и 

извештавање о напретку у спровођењу програма заштите животне средине и акционог плана; реализацију 

акционих и санационих планова и пројеката, пројеката рекултивације и ремедијације, као и различитих 

студија које доприносе унапређењу стања животне средине; реализацију планова и пројеката из области 

заштите животне средине из делокруга Сектора, који се донирају/субвенционишу из страних или домаћих 

фондова; праћење стандарди реализацију пројеката у функцији развоја и примене нових технологија и 

увођења чистије производње. 

Одељење за стратешко планирање, управљање пројектима и климатске промене обавља послове који 

се односе на: израду, реализацију, праћење, промоцију и извештавање о реализацији стратешких планова, 

програма и пројеката; израду и реализацију планова, програма и пројеката у области климатских промена; 

реализују се акциони и санациони планови и пројекти, пројекти рекултивације и ремедијације, као и 

различите студије које доприносе унапређењу стања животне средине; реализују се планови и пројекти из 

области заштите животне средине из делокруга Сектора и Одељења, који се донирају/субвенционишу из 

страних или домаћих фондова; прате се стандарди и реализују пројекти у функцији развоја и примене нових 

технологија и увођења чистије производње; истраживање тржишта и израду техничке спецификације за 

поступке набавки из делокруга одељења; израду анализа, извештаја, информација и одговора о питањима из 

делокруга одељења и сектора; учешће у изради прописа и других аката из делокруга одељења; сарадњу са 

надлежним органима државне управе, организационим јединицама и службама Градске и општинске управе, 

стручним институцијама, предузећима и другим субјектима заштите животне средине. Управљање и 

одржавање сервиса за дигитално пружање услуга у области ком. делатности и осталих послова који се односе 

на Београд – паметан град, Belgrade Smart city. 
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У Сектору за управљање заштитом животне средине обављају се управни, студијско-аналитички и 

други стручни послови који се односе на: праћење и примену закона и других прописа у области заштите 

природе и животне средине (ваздуха, воде, земљишта, управљања отпадом, хемикалија, заштите од буке, 

нејонизујућих зрачења, процене утицаја на животну средину, интегрисаног спречавања и контроле 

загађивања, просторног планирања и изградње и др); поверене послове спровођења поступака утврђивања 

услова и мера заштите животне средине за потребе планирања и уређења простора и изградњу објеката, 

процену утицаја планова, програма и пројеката на животну средину, издавање интегрисаних дозвола за рад 

постројења и обављања активности, издавања дозвола за управљање отпадом, дозвола за обављање 

делатности промета и коришћења нарочито опасних хемикалија, дозвола за рад стационарних извора 

загађивања ваздуха, као и друге послове државне управе у области заштите животне средине које република 

законом повери граду. 

Одељење за процену утицаја планова и програма на животну средину обавља поверене и друге послове 

који се односе на: утврђивање услова и мера заштите животне средине у просторним и урбанистичким 

плановима које доноси град и градске општине и другим актима за уређење простора и изградњу објеката и 

постројења из надлежности града, у складу са Статутом града; 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; оцену и давање сагласности на стратешку процену утицаја на животну средину планова и 

програма у области 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. 

Одељење за процену утицаја пројеката на животну средину обавља поверене послове који се односе 

на: спровођење поступака процене утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну средину из 

области индустрије, енергетике, саобраћаја и телекомуникација, туризма, пољопривреде, шумарства, 

водопривреде, управљања отпадом, комуналних делатности и др, за које грађевинску дозволу за изградњу 

објеката издаје град и градска општина, у складу са Статутом града; спровођење поступка оцене 

прихватљивости за пројекат, радове или активности који сам или са другим 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; успостављање и 

вођење јавне књиге о спроведеним поступцима процене утицаја. 

Одељење за издавање дозвола обавља поверене послове који се односе на: издавање дозвола за 

сакупљање, транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада за све 

активности на територији града Београда и за сва постројења за која грађевинску дозволу за изградњу 

објеката издаје град и градска општина, у складу са Статутом града, као и издавање потврда о изузимању од 

обавезе прибављања дозволе за управљање отпадом и мишљења о захтевима за издавање дозволе о којима 

решава надлежно министарство у складу са законом; 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 у складу са законом; 

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 у складу са законом; издавање интегрисаних дозвола са утврђеним условима за рад и обављање 

активности нових и усклађивање рада постојећих постројења, као и вођење регистра издатих интегрисаних 

дозвола и регистра резултата мониторинга који обавља оператер постројења; издавање дозвола за обављање 

делатности промета и за коришћење нарочито опасних хемикалија, као и израда и достављање годишњег 

извештаја о издатим наведеним дозволама надлежном министарству; издавање дозвола за рад стационарних 

извора загађивања ваздуха. 

У Сектору за правне и економске послове и послове набавки обављају се нормативно-правни, 

управни, студијско-аналитички, финансијско-рачуноводствени и други стручни послови који се односе на: 

праћење и примену закона и других прописа у области заштите природе, природних ресурса и животне 

средине, управљања отпадом, јавних набавки, буџетског система и финансирања локалне самоуправе, радних 

односа; израду прописа, управних и других аката; планирање, припрему и спровођење поступака јавних 
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набавки добара, услуга и извођења радова; израду аката у поступцима набавки на које се закон не примењује; 

израду уговора; израду и извршење буџета града Београда, односно годишњег финансијског плана у оквиру 

буџетских апропријација и буџетског фонда; планирање, припрему и израду програма коришћења средстава 

буџетског фонда. 

Одељење за правне послове обавља послове који се односе на: праћење и примену прописа у области 

заштите животне средине, управљања природним вредностима, заштити и развоју јавних и заштићених 

природних добара и јавних зелених површина, управљања отпадом, мониторингом, буџетског система, 

финансирања заштите животне средине и других прописа; припрему иницијатива за израду предлога за 

измену прописа, примедаба на нацрте закона и других прописа; пружање стручне помоћи у припреми 

управних аката који се доносе за потребе процене утицаја планова, програма и пројеката на животну средину 

и издавања интегрисане дозволе за рад постројења и обављање активности, као и издавања дозвола за 

управљање отпадом, управљање хемикалијама, дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха и др; 

израду решења и предлога аката у области радних односа; израду анализа, извештаја и информација и 

одговора о питањима или пословима из делокруга одељења и сектора; сарадњу са надлежним органима 

државне управе, организационим јединицама и службама Градске и општинске управе, стручним 

институцијама, предузећима и другим субјектима заштите животне средине. 

Одељење за послове јавних набавки обавља послове који се односе на: израду плана потреба и плана 

набавки; израду аката о покретању и спровођење поступака јавних набавки; израду аката о покретању и 

спровођење поступака набавки на које се закон не примењује; вођење евиденција о јавним набавкама и 

набавкама на које се закон не примењује; израду уговора; вођење евиденције о закљученим и реализованим 

уговорима; израду извештаја о јавним набавкама и набавкама на које се закон не примењује; израду анализа, 

извештаја и информација и одговора о питањима или пословима из делокруга одељења и сектора; сарадњу 

са надлежним органима државне управе, организационим јединицама и службама Градске и општинске 

управе, стручним институцијама, предузећима и другим субјектима заштите животне средине. 

Одељење за економске послове обавља послове који се односе на: праћење и примену закона и других 

прописа којима се уређују буџетски систем, финансирање локалне самоуправе, економски инструменти у 

области финансирања заштите животне средине; припрему, израду и извршење буџета града Београда, 

односно годишњег финансијског плана обезбеђења и расподеле средстава у оквиру буџетских апропријација 

и буџетског фонда; израду програма коришћења средстава буџетског фонда и других аката из делокруга 

одељења, израду извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда; израду и праћење финансијске 

реализације уговора; попис обавеза и потраживања и усклађивање са књиговодственом евиденцијом, попис 

хартија од вредности и писаних исправа; пружање стручне помоћи у пословима јавних набавки и набавки на 

које се закон не примењује; израду анализа, извештаја и одговора о питањима или пословима из делокруга 

одељења и сектора; сарадњу са надлежним органима државне управе, организационим јединицама и 

службама Градске и општинске управе, стручним институцијама, предузећима и другим субјектима заштите 

животне средине. 

У Сектору за управљање отпадом врше се послови планирања и организовања управљања отпадом 

који се односе на: израду, измене и спровођење Локалног плана управљања отпадом; подстицање, развој, 

организацију, израду и праћење појединачних програма, планова и пројеката у области управљања отпадом, 

превенције, поновног искоришћења и рециклаже отпада; уређивање, обезбеђивање, организовање и 

спровођење управљања комуналним отпадом и обезбеђивање услова за његов развој, као и уређивање 

поступака наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом; 

уређење и организовање селекције и одвојеног сакупљања отпада, укључујући и учесталост сакупљања 

отпада ради рециклаже (папир, метал, пластика и стакло); обезбеђивање одлагање отпада у контејнере, канте 

или на други начин; предузимање мера којима се обезбеђује висок квалитет рециклаже; предузимање мера 

којима се обезбеђује и промовише или унапређује поновно искоришћење отпада и обезбеђивање да се отпад 

не меша са другим врстама отпада или другим материјалима са различитим својствима; учешће у одређивању 

и припремању локација за изградњу и рад постројења за складиштење, третман, односно поновно 

искоришћење или одлагање отпада; учешће у одређивању и припремању локација, обезбеђивању, опремању 

и раду центара за сакупљање отпада из домаћинства који није могуће одложити у контејнере за комунални 

отпад (кабасти, биоразградиви и други отпад) укључујући опасан отпад из домаћинства, као и трансфер 

станица; предузимање мера за подстицање поновне употребе и припреме за поновну употребу производа; 
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вођење евиденције дивљих депонија и постојећих несанитарних депонија и обезбеђивање њиховог уклањања, 

санације и рекултивације уз израду пројеката санације и рекултивације; вођење евиденције о прикупљеном 

комуналном отпаду; вршење надзора над обављањем комуналне делатности управљања комуналним 

отпадом; израда извештаја о реализацији Локалног плана управљања отпадом; спровођење поступака јавних 

набавки из своје надлежности; информисање, образовање и развијање јавне свести о управљању отпадом и 

друге послове у области планирања и организовања управљања отпадом у складу са законом, Статутом града 

Београда и другим прописима. 

Одељење за планирање и изградњу система управљања комуналним отпадом, организацију примарне 

селекције, сакупљања и рециклаже отпада обавља послове који се односе на: прикупљање и обраду података, 

руковођење и координацију послова на изради, организацији и спровођењу Локалног плана управљања 

отпадом и појединачних програма управљања отпадом; подстицање, развој, организацију, израду и праћење 

појединачних програма, планова и пројеката у области управљања отпадом; учешће у одређивању локација 

за изградњу и рад постројења за складиштење, третман или одлагање отпада на територији града, укључујући 

локације за трансфер станице и центара за сакупљање кабастог и другог комуналног отпада који се не може 

одлагати у контејнере; праћење развоја и примене нових технологија за третман отпада; вршење надзора над 

обављањем делатности управљања комуналним отпадом; санацију и ремедијацију постојећих и изградњу 

нових депонија; друге послове у области организације управљања отпадом које Република повери граду 

Београду; истраживање тржишта и припрему техничке спецификације за поступке набавки из делокруга 

одељења; сарадњу са надлежним органима државне управе, организационим јединицама и службама Градске 

и општинске управе, стручним институцијама, предузећима и другим субјектима управљања отпадом, израду 

анализа, извештаја и одговора о питањима или пословима из делокруга одељења; организацију и спровођење 

Локалног плана управљања отпадом, односно организацију, подстицање и развој појединачних програма 

сакупљања отпада из домаћинства укључујући кабасти и опасан отпад из домаћинстава, селекције и 

сакупљања отпада ради поновне употребе, рециклаже, искоришћења у енергетске или друге сврхе 

(компостирање); учешће у изградњи, опремању и организацији рециклажних центара (дворишта); смањење 

количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду, сакупљање комерцијалног и 

амбалажног отпада, управљање посебним токовима и индустријским отпадом; учешће у одређивању и 

припремању локација за постављање посуда за одлагање комуналног и рециклабилног отпада; информисање, 

образовање и развијање јавне свести о управљању отпадом; учешће у изради предлога поступка сакупљања 

отпадних возила чији је власник непознат и предаји тих возила на третман; праћење тржишта рециклабилних 

материјала; истраживање тржишта и припрему техничке спецификације за поступке набавки из делокруга 

одељења; сарадњу са надлежним органима државне управе, организационим јединицама и службама Градске 

и општинске управе, стручним институцијама, предузећима и другим субјектима управљања отпадом, израду 

анализа, извештаја и одговора о питањима или пословима из делокруга одељења. У саставу овог одељења 

образован је: 

Одељење за циркуларну економију обавља послове који се односе на: реализацију пројекта јавно-

приватног партнерства града Београда у пружању услуге третмана и одлагања комуналног отпада у Винчи; 

израду аката у вези са реализацијом уговора о ЈПП Винча и координацију активности са приватним 

партнером; обављање стручних послова за потребе праћења изградње и опремања постројења за третман и 

одлагање комуналног, инертног и неопасног отпада; старање о извршењу уговорних обавеза града Београда 

и праћење извршења обавеза приватног партнера; организовање благовременог информисања свих учесника 

у јавно-приватном партнерству о активностима у складу са уговором; праћење пружања услуге третмана и 

одлагања комуналног, инертног и неопасног отпада; праћење активности у вези са производњом енергије из 

отпада; израду анализа, извештаја, информација и одговора о питањима у вези са ЈПП Винча; сарадњу са 

надлежним органима државне управе, организационим јединицама и службама Градске и општинске управе, 

стручним институцијама, предузећима и другим субјектима. 

У Сектору за заштиту природе и управљање природним ресурсима обављају се студијско-

аналитички и други стручни послови који се односе на: израду планова, програма и пројеката у области 

заштите, очувања и рационалног коришћења природних ресурса и добара, адаптације на климатске промене 

и заштите животне средине; израду, координацију спровођења, праћење и извештавање о напретку у 

спровођењу програма заштите животне средине и акционог плана; учешће у изради акционих и санационих 

планова и пројеката; припрему промоције и презентације планова, програма и пројеката за заштиту 
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природних вредности, јавних и заштићених природних добара; успостављање, одржавање и коришћење 

података из специфичних база података од интереса за заштиту природе и животне средине; реализацију 

пројеката и стратегија из области заштите боидиверзитета на територији града; аплицирање, реализацију и 

спровођење стратегије, планова и пројеката из области заштите животне средине из делокруга Сектора, који 

се донирају/субвенционишу из Европских фондова или неких других фондова страних или домаћих фондова. 

Одeљење за заштиту природе обавља послове који се односе на: припрему, израду и предлагање 

пројеката заштите природе и животне средине Београда, учешће у реализацији акционих и санационих 

планова и пројеката, посебно за подручја са статусом угрожене животне средине; учешће у изради и 

реализацији пројеката рекултивације и ремедијације; припрему промоција и презентација пројеката; 

међународну и међуградску сарадњу и сарадњу са органима државне управе на изради и реализацији 

пројеката; заштиту природних вредности, биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских врста и 

аутохтоних екосистема; припрему стручних основа и учешће у изради аката о управљању, односно 

утврђивању режима заштите и коришћења јавних и заштићених природних добара; израду предлога аката о 

проглашењу заштите природних добара; давање сагласности на планове заштите и развоја и друге акте 

управљача заштићеним природним добрима, праћење и надзор над њиховом реализацијом; успостављање и 

ажурирање катастра јавних зелених површина (ГИС зелених површина); доношење и спровођење планова 

пошумљавања и уређења система зелених површина Београда; реализацију пројеката и стратегија из области 

заштите биодиверзитета на територији града; аплицирање, реализацију и спровођење стратегије, планова и 

пројеката из области заштите животне средине из делокруга Сектора и Одељења, који се 

донирају/субвенционишу из европских фондова или неких других фондова страних или домаћих фондова; 

истраживање тржишта и израду техничке спецификације за поступке набавки из делокруга одељења; израду 

анализа, извештаја, информација и одговора о питањима или пословима из делокруга одсека и сектора; 

учешће у изради прописа и других аката из делокруга одељења; сарадњу са надлежним органима државне 

управе, организационим јединицама и службама Градске и општинске управе, стручним институцијама, 

предузећима и другим субјектима заштите животне средине. 

Одeљење за управљање природним ресурсима, обавља послове који се односе на: учешће у изради 

стратешких докумената, истраживачких и других планова и програма у области одрживог коришћења, 

очувања квалитета природних ресурса (земљиште, вода, флора и фауна), заштите природних ресурса 

(земљишта, вода, флора и фауна) од загађивања, њиховом усаглашавању са стратешким документима у 

области заштите животне средине и дефинисању циљева животне средине у погледу земљишта, вода и 

заштићених области, као и праћење реализације тих стратегија, планова и програма; утврђивање стандарда 

квалитета животне средине за земљиште, воде и седимент, параметара еколошког и хемијског статуса 

земљишта, вода, као и квантитативног и хемијског статуса вода и класификације вода; одређивање рањивих 

и осетљивих подручја, као и заштићених области на земљишном и водном подручју; успостављање мерења 

количина и испитивање квалитета вода пре и после њиховог пречишћавања као и учешће у одређивању и 

припремању локација и изградњу и рад постројења за пречишћавање, складиштење и третман вода. Поновно 

искоришћење или одлагање продукта пречишћавања (управљање водним објектима за сакупљање, одвођење 

и пречишћавање водотокова и заштиту стајаћих и површинских вода); сарадња са другим државним и 

градским органима и институцијама у остваривању политике заштите животне средине у области управљања 

јавним површинама и водотоцима; успостављање и ажурирање катастра јавних и водених површина (ГИС 

јавних и водених површина) програмирање и координирање пројеката финансираних из средстава донација 

и развојне помоћи, фондова ЕУ, као и билатералних и мултилатералних извора наменских средстава у 

области заштите и животне средине, учешће у пословима међународне сарадње и европских интеграција из 

делокруга Сектора/Одељења; израду стратешких докумената у области заштите природе и биодиверзитета, 

одрживог коришћења природних ресурса, као и планова и програма; имплементацију међународних 

конвенција, споразума, закона и других прописа везаних за заштиту воде, земљишта, заштиту природе и 

очување биодиверзитета; предлагање пројеката. 

Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију 

Члан 31. 

Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију врши послове инспекцијског надзора над 

извршавањем закона и прописа града, који се односе на: обављање комуналних делатности, коришћење, 
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чување и одржавање комуналних објеката и друге послове инспекцијског надзора из изворне надлежности 

града утврђене законом и прописима града; одлучује по жалбама и врши друге послове другостепеног органа 

на територији града у односу на послове комуналне инспекције управе градске општине и обавља стручне, 

техничке и административне послове за тело које врши координацију инспекцијског надзора из изворне 

надлежности Града Београда. Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију, као послове државне 

управе поверене законом, врши: инспекцијски надзор над обављањем такси превоза, лимо сервиса, домаћег 

превоза који се обавља као ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и превоз за сопствене потребе, као 

и локалног превоза који се обавља као ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и превоз за сопствене 

потребе; обављањем превоза терета у друмском саобраћају, осим превоза терета у међународном друмском 

саобраћају који се обавља на територији града; инспекцијски надзор над трговином личним нуђењем, 

трговином у преносивим објектима (тезга, аутомат и сл. средства и опрема), трговином са покретних 

средстава и опреме, као и надзор над истицањем и придржавањем радног времена и истицањем података о 

трговцу и пружаоцу услуга у складу са законом; инспекцијски надзор над обављањем угоститељске 

делатности (пружање услуга смештаја, као и испуњености прописаних услова у погледу уређења и опремања 

угоститељског објекта у складу са законом и другим прописом, радно време угоститељских објеката, наплата 

и уплата боравишне таксе и други поверени послови); инспекцијски надзор над применом и спровођењем 

закона и других прописа у области вода који се односе на изградњу нових и реконструкцију постојећих 

објеката и извођење других радова који могу утицати на промену у водном режиму; инспекцијски надзор над 

применом и спровођењем закона и других прописа у области заштите животне средине, заштите ваздуха, 

заштите од буке, заштите од нејонизујућег зрачења, заштите природе, процене утицаја на животну средину, 

интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине, управљање хемикалијама, управљање 

отпадом, као и квалитета отпадних вода које се испуштају у реципијент; инспекцијски надзор над изградњом 

објеката за које у складу са законом, грађевинску дозволу, односно одобрење за извођење радова издаје град, 

односно градска општина у саставу града Београда, као и над коришћењем и одржавањем зграда, у складу са 

законом; инспекцијски надзор у области просторног планирања и урбанизма на територији града у складу са 

законом; решава по жалби против првостепених управних аката из надлежности управа градских општина у 

области грађевинских послова (другостепени управни поступак); обавља и друге послове државне управе, 

које у овим областима република повери граду. Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију врши 

послове чијим се обављањем обезбеђује извршавање надлежности града у областима, односно питањима 

комуналне делатности, заштите животне средине, људи и добара и обезбеђује заштита и одржава ред у 

коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката, као и несметано 

обављање законом одређених послова из надлежности града. Секретаријат за инспекцију, надзор и 

комуникацију врши и послове везане за обављање комунално-милицијских и других послова у областима, 

односно питањима: пречишћавања и дистрибуције воде; одвођења и пречишћавања атмосферских и 

отпадних вода; одржавања чистоће на јавним површинама; опште уређености насеља под којом се 

подразумева уређеност спољних делова зграда, ограда и површина око зграда, уређеност површина јавне 

намене, површина у јавном коришћењу и осталих површина; уклањања снега и леда у зимском периоду, са 

одређених површина јавне намене и површина у јавном коришћењу и леденица са кровова и истурених 

делова зграда; постављања наменских монтажних објеката, монтажно-демонтажних објеката 3 за потребе 

одржавања културних, спортских и других манифестација, специјализованих возила за обављање делатности 

трговине на мало и других делатности, постављања и одржавања објеката и уређаја на површинама јавне 

намене и површинама у јавном коришћењу (опреме за игру и рекреацију, телефонских говорница и соларних 

пуњача, стубова, ограда и других врста запрека, корпи за отпатке, јавних часовника, јавних чесми и фонтана 

и др.); обављања такси превоза путника; коришћења јавног линијског превоза путника; паркирања возила на 

површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу и јавним зеленим површинама, као и паркирање 

возила на јавним паркиралиштима; контроле радног времена угоститељских, занатских и трговинских 

објеката; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина; 

заштите од буке у животној средини; извођења културног или артистичког програма; постављања и 

коришћења привремених објеката, тезги и других покретних привремених објеката на јавним и на другим 

површинама, баште угоститељског објекта, балон-хала спортске намене и станица за изнајмљивање 

бицикала; контроле употребе имена, грба и заставе Града Београда; димничарских услуга, споменика и 

скулптуралних дела; спречавања уништења паркова, зелених и рекреационих површина; постављања 

пловила на делу обале и водног простора; постављања објеката и средстава за оглашавање и оглашавања на 

отвореном простору, лепљења или на други начин причвршћивања плаката и других штампаних порука, 
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односно исписивања огласних порука на спољашњим површинама фасаде, излога, ограде, дрвећа и сл.; 

прљања и оштећивања објекта, односно средства за оглашавање, вршења звучног оглашавања на отвореном 

простору; чишћење графита; контроле места и простора у којима се могу држати домаће животиње и кућни 

љубимци у некомерцијалне сврхе, места и начина извођења кућних љубимаца; контроле употребе државних 

симбола, осим у односу на државне органе, органе града Београда и имаоца јавних овлашћења, и обавља и 

друге послове у складу са законом, статутом града и другим прописима. Секретаријат за инспекцију, надзор 

и комуникацију врши и послове везане за пружање помоћи у извршењима – асистенције другим 

организационим јединицама Градске управе, предузећима, организацијама, установама и вршиоцу 

комуналне делатности, а по захтеву за спровођење њихових извршних одлука и остварује сарадњу у погледу 

међусобног обавештавања, размене информација, размене података, предузимања заједничких мера и 

активности, као и заједничког коришћења средстава, уређаја и опреме; предузима хитне мере заштите 

животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге 

заштите из надлежности града, кад те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи града 

и овлашћене организације; учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, 

правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода за које је овлашћен 

да предузима хитне мере. Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију припрема и израђује нацрте 

прописа и аката из оквира своје надлежности. Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију, као 

послове државне управе поверене законом, врши надзор забране пушења у затвореном радном и јавном 

простору и у јавном превозу; одржавање јавног реда и мира у складу са законом утврђеним делокругом; 

контролу над применом одредби закона у 4 извршавању надлежности града у области такси превоза; надзор 

над спровођењем забране продаје алкохолних пића у спортским објектима и на одређеној удаљености, за 

време одржавања спортске приредбе, као и друге послове државне управе које у овим областима република 

повери граду. Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију врши и послове пружања помоћи 

грађанима (прикупљање информација о проблемима на свим јавним местима који су од значаја за несметано 

обављање законом одређених послова из надлежности локалне самоуправе, пружање помоћи грађанима у 

циљу пружања информација и усмеравања према надлежним организацијама и институцијама као и други 

послови, у складу са надлежностима комуналне милиције који имају за циљ остваривања сарадње са 

грађанима). Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију обавља 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. 

Секретаријат за инспекцију, надзор, и комуникацију врши стручне, оперативне, организационе и 

административно-техничке послове који се односе на комуникацију са грађанима у вези са пружањем услуга 

јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град поверио обављање комуналних делатности; 

обједињава комуникацију грађана и Градске управе, јавних комуналних предузећа и осталих градских 

институција које су у надлежности Градске управе; обезбеђује услове за развој, управљање и одржавање 

сервиса за дигитално пружање услуга у области комуналних делатности и осталих послова који се односе на 

„Београд паметан град – Belgrade smart city”, из надлежности секретаријата и издаје штампане и електронске 

публикације из области комуналних делатности, у циљу информисања грађана и обавља друге послове у 

циљу унапређења услуга јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град поверио обављање 

комуналних делатности. 

Члан 32. 

У Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију, за обављање изворних и поверених послова 

државне управе, образују се унутрашње организационе јединице и то: 

1. Сектор за комунални инспекцијски надзор, дежурну инспекцију и извршни поступак 

а) Одељење надзора над радом комуналних предузећа, планских акција и надзора комуналних 

инспекција градских општина 

– Одсек надзора над радом комуналних предузећа и планских акција 

– Одсек надзора комуналних инспекција градских општина 

б) Одељење за дежурни и комунални инспекцијски надзор 

– Одсек за дежурни инспекцијски надзор 
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– Одсек за комунални инспекцијски надзор 

в) Одељење за инспекцијски надзор над трговином 

– Одсек инспекцијског надзора над трговином 

г) Одељење за извршни поступак и инспекцијски надзор 

– Одсек за извршни поступак и инспекцијски надзор 

– Одсек за праћење трошкова извршења и поступање са одузетим предметима 

д) Одељење за координацију инспекцијског надзора 

– Одсек за координацију инспекцијског надзора 

2. Сектор за саобраћајни инспекцијски надзор 

а) Одељење за друмски саобраћај 

– Одсек за друмски саобраћај 

– Одсек за јавни линијски превоз путника 

б) Одељење за улице и путеве 

– Одсек за улице и путеве 

3. Сектор инспекције за заштиту животне средине, водне и туристичке инспекције 

а) Одељење инспекције за заштиту животне средине I 

б) Одељење инспекције за заштиту животне средине II 

в) Одељење инспекције за заштиту животне средине III 

г) Одељење водне инспекције 

д) Одељење туристичке инспекције 

– Одсек туристичке инспекције 

4. Сектор за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор 

а) Одељење за грађевинску инспекцију I 

– Одсек инспекцијског надзора 

б) Одељење за грађевинску инспекцију II 

– Одсек инспекцијског надзора 

в) Одељење за грађевинску инспекцију III 

– Одсек инспекцијског надзора 

г) Одељење за грађевинску инспекцију IV 

– Одсек инспекцијског надзора 

д) Одељење за грађевинску инспекцију V 

– Одсек инспекцијског надзора 

ђ) Одељење за урбанистичку инспекцију 

е) Одељење за аналитичке и стручно-оперативне послове 

ж) Одељење за извршење решења грађевинских инспектора 

5. Сектор за нормативне, управно-надзорне, управно-правне и правне послове за инспекцијски 

надзор 

а) Одељење за нормативне и управно-надзорне послове 

б) Одељење за управно-правне послове за комунални и саобраћајни инспекцијски надзор и 

туристичку инспекцију 

– Одсек за управно-правне послове за комунални и саобраћајни инспекцијски надзор 

– Одсек за управно-правне послове за инспекцијски надзор над трговином и туризмом 
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в) Одељење за управно-правне послове инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције 

– Одсек за управно-правне послове инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције 

г) Одељење за управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију 

– Одсек за управно-правне послове 

д) Одељење за другостепени управни поступак из грађевинске области 

– Одсек за другостепени управни поступак из грађевинске области 

ђ) Одељење за правне, аналитичке и административне послове 

– Одсек за правне и аналитичке послове 

– Одсек за административне послове 

6. Одељење за финансије и јавне набавке за послове инспекцијског надзора 

7. Сектор за послове комуналне милиције 

1. Подручна организациона јединица Београд 

а) Одељење Београд Оперативни центар 

– Одсек Оперативног центра; 

– Одсек за планско-административне послове 

– Одсек за документаристичко-техничке послове 

– Група за планирање, израду и контролу дигиталне документације 

б) Одељење за аудио и видео снимање у области паркирања и безбедности саобраћаја 

– Одсек за анализу и обраду снимљених података 

– Одсек за евидентирање обавештења и прекршајних налога насталих снимањем јавног места 

в) Одељење Београд Центар 

– Одсек Стари град – Врачар 

– Одсек Савски венац – Вождовац 

– Одсек за планирање послова и координацију 

г) Одељење Београд Север – Исток 

– Одсек Палилула; 

– Одсек Звездара – Гроцка 

– Одсек за планирање послова и координацију 

д) Одељење Београд Југ 

– Одсек Чукарица – Раковица 

– Одсек Барајево – Лазаревац – Сопот – Младеновац; 

– Одсек за реке, језера и приобаље 

– Група за приобаље 

– Одсек за планирање послова и координацију 

ђ) Одељење Београд Запад 

– Одсек Нови Београд – Земун; 

– Одсек Сурчин – Обреновац; 

– Одсек Аеродром „Никола Тесла” 

– Одсек за планирање послова и координацију 

2. Одељење за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога 

– Одсек за нормативно-правне и управно-правне послове 

– Група за нормативно-правне послове 
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– Група за управно-правне послове 

– Одсек за праћење прекршајног налога и оперативно-стручне и административно-техничке послове 

3. Одељење за унутрашњу контролу 

– Одсек за оперативне активности и безбедносну проверу 

– Одсек за подршку унутрашњој контроли 

4. Одељење за заједничке послове 

– Одсек за економско-финансијске послове 

– Одсек за праћење и контролу возила са уређајима за снимање и опреме комуналног милиционара 

5. Одељење за стручно-оперативне послове и заштиту података о личности 

8. Сектор за студијско-аналитичке послове комуналне милиције 

а) Одељење за студијско-аналитичке послове 

9. Сектор за комуникацију 

а) Одељење „Позивни центар” 

б) Одељење за комуникације 

в) Одељење за правне послове, финансије и јавне набавке 

Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију врши послове инспекцијског надзора над извршавањем 

закона и прописа града, који се односе на: обављање комуналних делатности, коришћење, чување и одржавање 

комуналних објеката и друге послове инспекцијског надзора из изворне надлежности града утврђене законом и 

прописима града; одлучује по жалбама и врши друге послове другостепеног органа на територији града у односу 

на послове комуналне инспекције управе градске општине и обавља стручне, техничке и административне 

послове за тело које врши координацију инспекцијског надзора из изворне надлежности Града Београда. 

Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију, као послове државне управе поверене законом, врши: 

инспекцијски надзор над обављањем такси превоза, лимо сервиса, домаћег превоза који се обавља као 

ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и превоз за сопствене потребе, као и локалног превоза који се 

обавља као ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и превоз за сопствене потребе; обављањем превоза 

терета у друмском саобраћају, осим превоза терета у међународном друмском саобраћају који се обавља на 

територији града; инспекцијски надзор над трговином личним нуђењем, трговином у преносивим објектима 

(тезга, аутомат и сл. средства и опрема), трговином са покретних средстава и опреме, као и надзор над истицањем 

и придржавањем радног времена и истицањем података о трговцу и пружаоцу услуга у складу са законом; 

инспекцијски надзор над обављањем угоститељске делатности (пружање услуга смештаја, као и испуњености 

прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта у складу са законом и другим прописом, 

радно време угоститељских објеката, наплата и уплата боравишне таксе и други поверени послови); инспекцијски 

надзор над применом и спровођењем закона и других прописа у области вода који се односе на изградњу нових 

и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на промену у водном режиму; 

инспекцијски надзор над применом и спровођењем закона и других прописа у области заштите животне средине, 

заштите ваздуха, заштите од буке, заштите од нејонизујућег зрачења, заштите природе, процене утицаја на 

животну средину, интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине, управљање хемикалијама, 

управљање отпадом, као и квалитета отпадних вода које се испуштају у реципијент; инспекцијски надзор над 

изградњом објеката за које у складу са законом, грађевинску дозволу, односно одобрење за извођење радова 

издаје град, односно градска општина у саставу града Београда, као и над коришћењем и одржавањем зграда, у 

складу са законом; инспекцијски надзор у области просторног планирања и урбанизма на територији града у 

складу са законом; решава по жалби против првостепених управних аката из надлежности управа градских 

општина у области грађевинских послова (другостепени управни поступак); обавља и друге послове државне 

управе, које у овим областима република повери граду. У Секретаријату послови инспекцијског надзора обављају 

се у оквиру пет сектора и једног одељења и то: 

У Сектору за комунални инспекцијски надзор, дежурну инспекцију и извршни поступак послови 

се обављају у оквиру пет одељења. 

Одељење надзора над радом комуналних предузећа, планских акција и надзора комуналних инспекција 

градских општина врши инспекцијски надзор над извршењем закона и других прописа који регулишу 
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производњу и испоруку комуналних производа и пружање комуналних услуга од стране јавних комуналних 

предузећа и других привредних субјеката која обављају комуналну делатност; врши контролу стања 

комуналних објеката, обављања комуналне делатности и пружања комуналне услуге у областима: 

снабдевања водом за пиће; пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода; производње, 

дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом; обезбеђења јавног осветљења; уређења јавних зелених 

површина; управљања гробљима и сахрањивање и др.; обавља послове који су прописом утврђени као 

првостепена надлежност комуналне инспекције града Београда: постављање пловних објеката и других 

пловила, одржавање споменика и скулптуралних дела, употреба грба, имена и заставе града Београда и др; 

Одељење у циљу превентивног деловања инспекције планира и спроводи акције инспекцијског надзора над 

уредношћу површина у оквиру предшколских установа, школа, високошколских установа, здравствених 

установа (болница и домова здравља) и других установа од јавног значаја, железничких и аутобуских 

станица, подземних пешачких пролаза и др.; врши првостепени инспекцијски надзор у складу са посебним 

прописима града Београда. Одељење 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 у областима: комуналне хигијене, комуналног реда, постављања 

привремених објеката и балон-хала спортске намене, управљања комуналним отпадом, становања и 

одржавања зграда; 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 учествује у заједничким акцијама 

комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином; у сарадњи са комуналном 

милицијом усклађује активности инспекцијских служби и комуналне милиције. У оквиру одељења образују 

се Одсек надзора над радом комуналних предузећа и планских акција и Одсек надзора комуналних 

инспекција градских општина. Рад се обавља у сменама. 

Одељење за дежурни и комунални инспекцијски надзор прима, распоређује и поступа по пријавама 

грађана и других субјеката које се односе на инспекцијске послове из делокруга Секретаријата, нарочито 

када ти послови по својој природи не трпе одлагање, захтевају хитну интервенцију и предузимање мера; даје 

обавештења по позивима грађана за остваривање права везаних за делокруг рада Секретаријата; врши 

послове комуналног инспекцијског надзора који су прописом утврђени као првостепена надлежност 

комуналне инспекције града Београда у поступцима иницираним пријавама грађана и других субјеката; 

учествује у заједничким акцијама комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над 

трговином; у сарадњи са комуналном милицијом усклађује активности инспекцијских служби и комуналне 

милиције. У оквиру одељења образују се Одсек за дежурни инспекцијски надзор и Одсек за комунални 

инспекцијски надзор. Одељење ради сваког радног дана у периоду од 07:00 до 22:00 часа, суботом, недељом 

и у дане државних празника. 

Одељење за инспекцијски надзор над трговином врши законом поверене послове инспекцијског 

надзора над трговином и то: надзор над трговином личним нуђењем, трговином у преносивим објектима 

(тезга, аутомат и сл. средства и опрема), трговином са покретних средстава и опреме, као и надзор над 

истицањем и придржавањем радног времена и истицањем података о трговцу и пружаоцу услуга у складу са 

законом, као и друге послове комуналног инспекцијског надзора који су прописом утврђени као првостепена 

надлежност комуналне инспекције града Београда; организује и координира акције инспекцијског надзора и 

учествује у заједничким акцијама комуналног инспекцијског надзора; у сарадњи са комуналном милицијом 

усклађује активности инспекцијских служби и комуналне милиције. У оквиру одељења образује се Одсек 

инспекцијског надзора над трговином. Рад се обавља у сменама. 

Одељење за извршни поступак и инспекцијски надзор спроводи управно 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 ангажовању другог лица и 

обавештава извршеника о времену извршења, сачињава записник о радњама о току спровођења извршења, 

утврђује трошкове извршења и доноси решење о трошковима извршења и решење о новчаном кажњавању 

(извршење путем принуде), иницира вођење судског поступка за накнаду трошкова извршења и новчаних 

казни; прати реализацију средстава пренетих градским општинама за извршење решења комуналних 

инспектора, води евиденцију издатих прекршајних налога, доставља прекршајне налоге суду на извршење и 



74 

прати 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 управног 

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. У оквиру одељења образују се Одсек за извршни поступак и инспекцијски надзор и Одсек за 

праћење трошкова извршења и поступање са одузетим предметима. Рад се обавља у сменама. 

Одељење за координацију инспекцијског надзора обавља послове координације активности сектора у 

Секретаријату и координације са градским општинама са циљем уједначавања инспекцијског надзора, 

координације, размене података и свеобухватне сарадње; креирања и коришћења програма евиденције 

инспекцијског надзора и његовог усклађивања са законом којим је уређен инспекцијски надзор; коришћења 

и креирања услуга у оквиру WEB сервиса који су доступни у Секретаријату; у сарадњи са другим секторима, 

израђује планове и извештаје Секретаријата; анализира стање у области инспекцијског надзора; прима и 

распоређује представке и пријаве грађана и других субјеката упућене електронском поштом и преко портала 

еУправе, које се односе на инспекцијске послове из делокруга Секретаријата; у сарадњи са непосредним 

руководиоцима инспекција у Секретаријату, координира припрему и обрађује представке грађана и других 

субјеката упућене секретару Секретаријата у вези са предузетим мерама у вршењу инспекцијског надзора; 

води евиденцију о примљеним притужбама на рад инспектора и прати поступак одлучивања по притужби; 

сачињава извештаје о планираним контролама инспекција, о стању у одређеним областима надзора и 

предузетим мерама у вршењу инспекцијског надзора; обавља стручне, техничке и административне послове 

за потребе Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града 

Београда; обавља послове ажурирања садржаја сајта града Београда и Информатора о организацији и раду 

града Београда у делу који се односи на Секретаријат и сајта Комисије за координацију инспекцијског 

надзора над пословима из изворне надлежности града Београда. У оквиру одељења образује се Одсек за 

координацију инспекцијског надзора. 

У Сектору за саобраћајни инспекцијски надзор послови се обављају у оквиру два одељења. 

Одељење за друмски саобраћај врши инспекцијски надзор над локалним превозом путника, односно 

над такси превозом, ванлинијским превозом путника, јавним линијским превозом путника, посебним 

линијским превозом путника, лимо сервис; превозом терета у друмском саобраћају, осим превоза терета у 

међународном друмском саобраћају који се обавља на подручју града Београда. У оквиру одељења образују 

се Одсек за друмски саобраћај и Одсек за јавни линијски превоз путника. Рад се обавља у сменама. 

Одељење за улице и путеве врши инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује 

одржавање и заштита општинских путева и улица на територији града Београда. У оквиру одељења образује 

се Одсек за улице и путеве. Рад се обавља у сменама. 

У Сектору инспекције за заштиту животне средине, водне и туристичке инспекције послови се 

обављају у оквиру пет одељења. 

Одељење инспекције за заштиту животне средине I, обавља послове инспекцијског надзора на 

територији градских општина: Стари град, Лазаревац, Барајево, Сурчин, Земун и Звездара, који се односе на 

заштиту животне средине од штетних ефеката буке, штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу 

извора нејонизујућег зрачења, од промета и коришћења хемикалија; контролу услова и мера заштите животне 

средине утврђених за изградњу објеката, контролу рада извора загађивања ваздуха, стандарда квалитета 

ваздуха и утицај на животну средину; контролу квалитета отпадних вода које привредни субјекти испуштају 

у реципијент; заштиту и очување природе, примену плана управљања заштићеним подручјем и утврђеног 

режима заштите, односно спровођење мера и активности заштите и развоја заштићених подручја; сакупљање, 
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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 услова и мера за рад 

постројења утврђених у поступку процене утицаја пројеката на животну средину и интегрисаног спречавања 

и контроле загађивања животне средине; утврђивање испуњености услова заштите и унапређења животне 

средине по захтеву странке у поступку прибављања лиценце за обављање енергетске делатности; 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; организацију и 

извођење заједничких акција и друге послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине који 

су поверени граду Београду. Рад се обавља у сменама. 

Одељење инспекције за заштиту животне средине II, обавља послове инспекцијског надзора на 

територији градских општина: Савски венац, Обреновац, Раковица, Нови Београд, Чукарица и Вождовац, 

који се односе на заштиту животне средине од штетних ефеката буке, штетног дејства нејонизујућих зрачења 

у коришћењу извора нејонизујућег зрачења, од промета и коришћења хемикалија; контролу услова и мера 

заштите животне средине утврђених за изградњу објеката, контролу рада извора загађивања ваздуха, 

стандарда квалитета ваздуха и утицај на животну средину; контролу квалитета отпадних вода које привредни 

субјекти испуштају у реципијент; 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 услова и мера за рад постројења утврђених у поступку процене утицаја пројеката на 

животну средину и интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине; утврђивање 

испуњености услова заштите и унапређења животне средине по захтеву странке у поступку прибављања 

лиценце за обављање енергетске делатности; 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; организацију и извођење заједничких акција и друге послове 

инспекцијског надзора у области заштите животне средине који су поверени граду Београду. Рад се обавља 

у сменама. 

Одељење инспекције за заштиту животне средине III, обавља послове инспекцијског надзора на 

територији градских општина: Врачар, Гроцка, Младеновац, Сопот и Палилула, који се односе на заштиту 

животне средине од штетних ефеката буке, штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора 

нејонизујућег зрачења, од промета и коришћења хемикалија; контролу услова и мера заштите животне 

средине утврђених за изградњу објеката, контролу рада извора загађивања ваздуха, стандарда квалитета 

ваздуха и утицај на животну средину; контролу квалитета отпадних вода које привредни субјекти испуштају 

у реципијент; 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 услова и мера за рад 

постројења утврђених у поступку процене утицаја пројеката на животну средину и интегрисаног спречавања 

и контроле загађивања животне средине; утврђивање испуњености услова заштите и унапређења животне 

средине по захтеву странке у поступку прибављања лиценце за обављање енергетске делатности; 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; организацију и 

извођење заједничких акција и друге послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине који 

су поверени граду Београду. Рад се обавља у сменама. 

Одељење водне инспекције обавља послове који се односе на: вршење непосредног надзора и 

предузимање мера у спровођењу Закона о водама и подзаконских прописа донетих на основу овог закона; 

проверу да ли се у складу са законом врши изградња објеката и извођење других радова који 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); контролу 
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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 

мелиорације. Рад се обавља у сменама. 

Одељење туристичке инспекције врши послове инспекцијског надзора над применом закона као 

поверени посао, који се односе на обављање угоститељске делатности пружања услуга смештаја у кућама, 

апартманима, собама, становима и другим просторима за које није издато решење о категоризацији; 

испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности у објектима домаће радиности, 

сеоском туристичком домаћинству и хостелу; 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 

техничких и других услова у угоститељском објекту који се налази у стамбеној згради, као и начин обављања 

угоститељске делатности у угоститељском објекту у зависности од начина услуживања и врсте услуга које 

се претежно пружају у том угоститељском објекту; боравишне таксе (наплата и уплата, истицање у рачуну и 

др.); испуњеност услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са законом; истицање и 

придржавање прописаног радног времена у угоститељском објекту. У оквиру одељења образује се Одсек 

туристичке инспекције. Рад се обавља у сменама. 

У Сектору за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор послови се обављају у оквиру осам 

одељења. 

Одељење за грађевинску инспекцију I, врши поверене послове инспекцијског надзора над изградњом и 

коришћењем објеката на територији градских општина Нови Београд, Земун, Сурчин и Обреновац, за које 

одобрење у складу са законом издаје град, односно наведене градске општине. У оквиру одељења образује 

се Одсек инспекцијског надзора. Рад се обавља у сменама. 

Одељење за грађевинску инспекцију II, врши поверене послове инспекцијског надзора над изградњом 

и коришћењем објеката на територији градских општина Звездара, Вождовац, Гроцка, Младеновац и Сопот, 

за које одобрење у складу са законом издаје град, односно наведене градске општине. У оквиру одељења 

образује се Одсек инспекцијског надзора. Рад се обавља у сменама. 

Одељење за грађевинску инспекцију III, врши поверене послове инспекцијског надзора над изградњом 

и коришћењем објеката на територији градских општина Савски венац, Чукарица, Барајево и Лазаревац, за 

које одобрење у складу са законом издаје град, односно наведене градске општине. У оквиру одељења 

образује се Одсек инспекцијског надзора. Рад се обавља у сменама. 

Одељење за грађевинску инспекцију IV, врши поверене послове инспекцијског надзора над изградњом 

и коришћењем објеката на територији градских општина Врачар, Стари град, Палилула и Раковица, за које 

одобрење у складу са законом издаје град, односно наведене градске општине. У оквиру одељења образује 

се Одсек инспекцијског надзора. Рад се обавља у сменама. 

Одељење за грађевинску инспекцију V, врши поверене послове инспекцијског надзора на територији 

града Београда, над коришћењем и одржавањем зграда у складу са Законом o становању и одржавању зграда. 

У оквиру одељења образује се Одсек инспекцијског надзора. 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 

бруто развијене грађевинске површине одређене 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. 

Одељење за аналитичке и стручно-оперативне послове обавља студијско-аналитичке, евиденционе, 

стручно-оперативне и документационе послове који се односе на рад грађевинске инспекције и то: припрема 

анализе, информације и друге стручно-аналитичке материјале из делокруга рада одељења; припрема 

извештаје и информације за потребе Секретаријата и органа града; анализира месечне и периодичне 

извештаје о раду и врши обједињавање извештаја организационих целина у сектору; припрема материјале 

којима се информишу надлежни органи и јавност о раду грађевинске инспекције и стању и проблемима у тој 

области; припрема податке за план инспекцијског надзора грађевинске инспекције; анализира стања у 



77 

области инспекцијског надзора грађевинске инспекције која идентификује ризике и предлаже усклађивање 

плана са проценом ризика инспекцијског надзора; остварује комуникацију са грађанима о раду грађевинске 

инспекције, припрема саопштења и обавештења за јавност о планираним контролама, о стању у области 

надзора и предузетим мерама у вршењу инспекцијског надзора; води евиденције о примљеним пријавама 

грађана и поступа по представкама-пријавама, петицијама, предлозима заинтересованих физичких и правних 

лица; припрема податке за одговоре на притужбе на рад грађевинских инспектора; остварује сарадњу са 

организационом јединицом Градске управе надлежном за информисање, представницима средстава јавног 

информисања и припрема нацрте одговора на новинарска питања из надлежности сектора; обавља и друге 

послове за потребе сектора. 

Одељење за извршење решења грађевинских инспектора спроводи управно 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 решење о трошковима извршења, иницира вођење судског поступка 

за накнаду трошкова извршења; обавља и друге послове за потребе одељења и сектора. 

У Сектору за нормативне, управно-надзорне, управно-правне и правне послове за инспекцијски 

надзор послови се обављају у оквиру шест 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 се 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 нацрте инструкција у примени прописа комуналним инспекцијама 

градских општина; обавља друге послове из делокруга одељења и сектора. 

Одељење за управно-правне послове за комунални и саобраћајни инспекцијски надзор и туристичку 

инспекцију обавља управно-правне послове у области комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора и 

инспекцијског надзора над трговином и туризмом на изради нацрта аката у управном поступку (решења и 

закључци), израђује захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за привредне преступе, кривичне 

пријаве, пријаве Суду части, жалбе на решења Прекршајног суда, одговоре на тужбе, разматра жалбе 

изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку и даје инструкције за поступање 

првостепеног органа по жалби; обавља нормативне послове, прати примену прописа из надлежности 

комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином и туризмом; 

припрема и израђује иницијативе за доношење и измену прописа из надлежности 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, сачињава одговоре на тужбе поднете против Секретаријата, иницира 

код надлежног органа наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде; 

остварује контакте са организационим јединицама Градске управе и ресорним министарствима поводом 

поверених послова, остварује сарадњу са Прекршајним судом, обавља друге послове из делокруга одељења 

и сектора. У оквиру одељења образују се Одсек за управно-правне послове за комунални и саобраћајни 

инспекцијски надзор и Одсек за управно-правне послове за инспекцијски надзор над трговином и туризмом. 

Одељење за управно-правне послове инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције 

обавља управно-правне послове у области инспекције за заштиту животне средине и водну инспекцију на 

изради нацрта аката у управном поступку (решења и закључци), израђује захтеве за покретање прекршајног 

поступка, пријаве за привредне преступе, кривичне пријаве, пријаве Суду части, жалбе на решења 

Прекршајног суда, одговоре на тужбе, разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у 

првостепеном поступку и даје инструкције за поступање првостепеног органа по жалби; обавља нормативне 

послове, прати примену прописа из надлежности инспектора за заштиту животне средине и водних 

инспектора; припрема и израђује иницијативе за доношење и измену прописа које примењују инспекције; 
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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, сачињава одговоре на тужбе поднете против секретаријата, 

иницира код надлежног органа наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем 

принуде; остварује контакте са организационим јединицама Градске управе и ресорним министарствима 

поводом поверених послова, остварује сарадњу са Прекршајним судом, обавља друге послове из делокруга 

одељења и сектора. У оквиру одељења образује се Одсек за управно-правне послове инспекције за заштиту 

животне средине и водне инспекције. 

Одељење за управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију обавља управно-правне 

послове у области грађевинске и урбанистичке инспекције на изради нацрта аката у управном поступку 

(решења и закључци), изради захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за привредне преступе, 

кривичних пријава, пријава Суду части, жалби на решења Прекршајног суда; разматра жалбе изјављене на 

одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку и даје инструкције за поступање првостепеног 

органа по жалби; сачињава одговоре на тужбе; обавља нормативне послове, прати примену прописа из 

надлежности грађевинског и урбанистичког инспекцијског надзора, припрема и израђује иницијативе за 

измену прописа које примењују грађевинска и урбанистичка инспекција; представља Секретаријат код 

Прекршајног суда у поступку покренутом по захтеву инспектора; иницира код надлежног органа наплату 

новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде; остварују контакте са 

организационим јединицама Градске управе и ресорним министарствима поводом поверених послова, 

остварује сарадњу са Прекршајним судом, врше друге послове из делокруга одељења и сектора. У оквиру 

одељења образују се Одсек за управно-правне послове. 

Одељење за другостепени управни поступак из грађевинске области обавља поверене послове 

другостепеног управног органа у поступку по жалбама и ванредним правним средствима против аката органа 

управе градских општина надлежних за грађевинске послове (припрема и израђује предлоге управних аката 

по жалбама и ванредним правним средствима); врши обраду предмета у вези управних спорова (припрема и 

израђује акта у поступку по тужбама у управним споровима и по пресудама Управног суда); прати и 

анализира примену прописа, као и ставове Управног суда и остварује сарадњу са организационим јединицама 

Градске управе, градским општинама и ресорним министарством. У оквиру одељења образује се Одсек за 

другостепени управни поступак из грађевинске области. 

Одељење за правне, аналитичке и административне послове прати, анализира и проучава законске и 

подзаконске прописе из области радних односа; припрема нормативна акта, стручна мишљења о нацртима и 

предлозима општих аката и мишљења у вези са применом прописа и општих аката из делокруга послова; 

анализира опис послова радних места ради њиховог правилног разврставања у звања; прати кадровску 

структуру запослених у Секретаријату; израђује предлог организације и систематизације радних места; 

израђује појединачна акта којима се решава о правима, дужностима и одговорностима запослених из области 

радних односа (решења о коришћењу годишњег одмора и плаћеном одсуству са рада, решења о употреби и 

чувању печата; предлоге за распоређивање, пријем, премештање и напредовање службеника, иницијативе за 

покретање дисциплинског поступка и др.); припрема и израђује налоге за рад ноћу, на дан државног празника 

и на дан недељног одмора запосленог; израђује предлог интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 

места и предлог за преузимање запосленог; организује и прати испуњење обавезе израде радних циљева и 

припрема обједињене предлоге за оцењивање службеника; израђује план коришћења годишњих одмора; 

прати потребе за обуком и стручним усавршавањем инспектора и других службеника и припрема предлог за 

израду програма стручног усавршавања; припрема интерна упутства у циљу успостављања јединствених 

процедура у области радних односа; успоставља и води интерне евиденције о службеницима у Секретаријату; 

прати испуњење обавезе полагања државног стручног испита, испита за инспекторе, посебног стручног 

испита за тржишног инспектора; успоставља и води регистар службених легитимација инспектора, 

евиденцију идентификационих картица, присутности на раду, врши требовање БУС-плуса; организује и 

обавља административне и канцеларијске послове за потребе свих сектора у Секретаријату; предлаже мере 

за унапређење евиденције о предметима и усаглашава стање са писарницом; припрема извештаје о ажурности 

у решавању управних предмета и усаглашава евиденцију Секретаријата са евиденцијом писарнице; 

координира припрему и израђује одговоре на захтеве за информације од јавног значаја из надлежности 

Секретаријата; прати примену прописа који се односе на заштиту података о личности, пружа подршку и 
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потребна обавештења; остварује сарадњу са другим секторима у саставу Секретаријата, другим 

организационим јединицама Градске управе, Овлашћеним лицем за приступ информацијама од јавног 

значаја за град Београд, Лицем за заштиту података о личности у Градској управи града Београда; органима, 

организацијама и установама изван Градске управе; обавља и друге послове из делокруга рада. У оквиру 

одељења образују се Одсек за правне и аналитичке послове и Одсек за административне послове. 

У Одељењу за финансије и јавне набавке за послове инспекцијског надзора обављају економско-

финансијски послови и послови спровођења набавки, за секторе за инспекцијске послове, 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; обавља и друге послове из делокруга одељења. 

У Сектору за послове комуналне милиције врше се послови чијим обављањем се обезбеђује 

извршавање надлежности града Београда у областима, односно питањима комуналне делатности, заштите 

животне средине, људи и добара и обезбеђује заштита и одржава ред у коришћењу земљишта, простора, 

локалних путева, улица и других јавних објеката, као и обезбеђује несметано обављање законом одређених 

послова из надлежности града Београда. Обављање комунално-милицијских и дугих послова врши се у 

областима, односно питањима пречишћавања и дистрибуције воде; одвођења и пречишћавања атмосферских 

и отпадних вода; одржавања чистоће на јавним површинама; опште уређености насеља под којом се 

подразумева уређеност спољних делова зграда, ограда и површина око зграда, уређеност површина јавне 

намене, површина у јавном коришћењу и осталих површина; уклањања снега и леда у зимском периоду, са 

одређених површина јавне намене и површина у јавном коришћењу и леденица са кровова и истурених 

делова зграда; постављања наменских монтажних објеката, монтажно-демонтажних објеката за потребе 

одржавања културних, спортских и других манифестација, специјализованих возила за обављање делатности 

трговине на мало и других делатности, постављања и одржавања објеката и уређаја на површинама јавне 

намене и површинама у јавном коришћењу (опреме за игру и рекреацију, телефонских говорница и соларних 

пуњача, стубова, ограда и других врста запрека, корпи за отпатке, јавних часовника, јавних чесми и фонтана 

и др); обављања такси превоза путника; коришћења јавног линијског превоза путника; паркирања возила на 

површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу и јавним зеленим површинама, као и паркирање 

возила на јавним паркиралиштима; контроле радног времена угоститељских, занатских и трговинских 

објеката; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина; 

заштите од буке у животној средини; извођења културног или артистичког програма; постављања и 

коришћења привремених објеката, тезги и других покретних привремених објеката на јавним и на другим 

површинама, баште угоститељског објекта, балон-хала спортске намене и станица за изнајмљивање 

бицикала; контроле употребе имена, грба и заставе града Београда; димничарских услуга, споменика и 

скулптуралних дела; спречавања уништења паркова, зелених и рекреационих површина; постављања 

пловила на делу обале и водног простора; постављања и уклањања објеката за депоновање и сепарацију 

речних агрегата на водном земљишту на територији града Београда; постављања објеката и средстава за 

оглашавање и оглашавања на отвореном простору, лепљења или на други начин причвршћивања плаката и 

друга штампаних порука, односно исписивања огласних порука на спољашњим површинама фасаде, излога, 

ограде, дрвећа и сл.; прљања и оштећивања објекта, односно средства за оглашавање, вршења звучног 

оглашавања на отвореном простору; чишћење графита; контроле места и простора у којима се могу држати 

домаће животиње и кућни љубимци у некомерцијалне сврхе, места и начина извођења кућних љубимаца; 

контроле употребе државних симбола, осим у односу на државне органе, органе града Београда и имаоца 

јавних овлашћења, општих правила кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији 

града Београда у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда, мерења буке пореклом 

из угоститељских објеката у циљу контроле нивоа буке, а обавља и друге послове у складу са законом, 

статутом града и другим прописима. Сектор врши и послове везане за пружање помоћи у извршењима – 

асистенције другим организационим јединицама градске управе, предузећима, организацијама, установама 

и вршиоцу комуналне делатности, а по захтеву за спровођење њихових извршних одлука и остварује сарадњу 

у погледу међусобног обавештавања, размене информација, размене података, предузимања заједничких 

мера и активности, као и заједничког коришћења средстава, уређаја и опреме; предузима хитне мере заштите 
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животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге 

заштите из надлежности града, кад те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи града 

и овлашћене организације; учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, 

правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода за које је овлашћен 

да предузима хитне мере. Сектор припрема и израђује нацрте прописа и аката из оквира своје надлежности. 

Сектор, као послове државне управе поверене законом, врши надзор забране пушења у затвореном радном и 

јавном простору и у јавном превозу; одржавање јавног реда и мира у складу са законом утврђеним 

делокругом; контролу над применом одредби закона у извршавању надлежности града Београда у области 

такси превоза; надзор над спровођењем забране продаје алкохолних пића у спортским објектима и на 

одређеној удаљености, за време одржавања спортске приредбе, контролу и мерење нивоа буке из 

угоститељских објеката; контролу над применом мера личне заштите од инфекције, предузимање мера 

уклањања, односно премештања возила, као и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у 

циљу спречавања угрожавања безбедности учесника у саобраћају, односно омогућавања одвијања 

саобраћаја, као и друге послове државне управе, које, у овим областима, република повери граду. У сектору 

послови се обављају у оквиру унутрашњих организационих јединица и то: 

У Подручној организационој јединици Београд (у даљем тексту: ПОЈ Београд) обављају се послови на 

подручју градских општина Стари град, Врачар, Савски венац, Вождовац, Палилула, Звездара, Гроцка, 

Раковица, Барајево, Лазаревац, Чукарица, Сопот, Младеновац, Нови Београд, Сурчин, Земун и Обреновац. 

У Одељењу Београд Оперативни центар обављају се послови планирања, координације, 

административно-технички и други послови из надлежности ПОЈ-а Београд; прати се рад комуналних 

милиционара ангажованих на пријему пријава и давању потребних обавештења грађанима; прати се и 

координира рад комуналних милиционара ангажованих на пословима Оперативног центра, пријавници, 

планско-административних и документаристичко-техничких послова, израђују се недељни, месечни, 

полугодишњи и годишњи извештај о раду ПОЈ-а Београд; вођење евиденција о уклоњеним возилима, 

поднетим пријавама, издатим прекршајним налозима, одобреним асистенцијама другим организационим 

јединицама градске управе, предузећима, организацијама, установама и вршиоцу комуналне делатности и 

другим евиденцијама из делокруга ПОЈ-а; уноса пријава, обрада и архивирање предмета у апликацијама 

Сектора; обављају се и други послови у складу са Законом о комуналној милицији и на основу упутства 

начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одсеку Оперативног центра обављају се послови планирања, координације, статистичко-

евиденциони и пратећи помоћно-технички послови; прати се и координира рад комуникације са грађанима, 

прослеђују се комуналним милиционарима пријаве, налози и инструкције које је потребно реализовати; 

прати се ажурност и правилност вођења евиденција ПОЈ-а Београд и врши се контрола рада; обављају се и 

други послови из надлежности ПОЈ-а Београда. У овом Одсеку обављају се послови пријема свих пријава 

грађана и прослеђивања на даљи рад Одељењима на чијој се територији налази комунални проблем; примају 

се сви предмети и извештаји са територије целог града и прослеђују се на даљу обраду; води се евиденција 

(дневник) свих послатих пријава грађана као и резултата рада по истим; прати се реализација свих одобрених 

асистенција на територији Града; прати се бројно стање свих комуналних милиционара на територији Града; 

са патролама на терену успостављају се везе радио-телефонским саобраћајем; по налогу начелника 

комуналне милиције преузима се команда над свим патролама на терену и дају им се потребне инструкције 

и упутства о раду; смена која долази упознаје се са радом и догађајима претходне смене, са бројним стањем 

комуналних милиционара, тежишним задацима и реализацијом планираних налога, наређења и асистенција; 

води се тачно и ажурно бројно стање комуналних милиционара на дужности; прате се сва дешавања на 

терену; координира рад и по потреби упућују комунални милиционари на извршење хитних задатака; издају 

се налози путем средстава везе и прати се извршење издатих налога; примају се сви предмети и извештаји са 

територије целог града и прослеђују се на даљу обраду; размењују се информације са надлежним 

инспекцијским службама и другим субјектима; води се рачуна да се све евиденције, извештаји и друга 

документа чувају у складу са прописима о канцеларијском пословању; послови се одвијају 24 сата дневно; 

примају се налози и инструкције и упознају се остали комунални милиционари о пословима; у комуникацији 

са грађанима обављају се послови на телефону и персоналном рачунару; врши се пријем телефонских пријава 

из надлежности комуналне милиције; воде се евиденције примљених пријава и друге евиденције из делокруга 

комуналне милиције; пружају се потребна обавештења грађанима; израђује се извештај о раду смене на 
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дужности; извршавају се и други комунално-милицијски послови у складу са Законом о комуналној милицији 

на основу упутстава, инструкција и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одсеку за планско-административне послове врше се административно-канцеларијски послови за 

потребе Одељења Оперативиног центра; координира се рад комуналних милиционара у Одсеку, дају им се 

потребна упутства и контролише се правовременост извршавања послова; израђују се месечни, 

полугодишњи и годишњи планови за потребе ПОЈ-а Београд; израђују се месечни распореди радног времена 

комуналних милиционара; обављају се послови пријема, прегледа и прослеђивања свих предмета и аката 

насталих у раду на терену; воде се и ажурирају евиденције за потребе Сектора; прате се реализације и води 

се евиденција о свим асистенцијама на територији града; обављају се и други послови у складу са Законом о 

комуналној милицији и на основу упутстава и инструкција начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а 

Београд. 

У Одсеку за документаристичко-техничке послове врше се административно-канцеларијски послови 

за потребе унутрашњих целина у ПОЈ-у Београд; послови пријема и отпремања предмета и аката насталих 

на терену; вођења евиденција о завођењу и развођењу предмета; вођења евиденција о завођењу и 

распоређивању предмета; послови пријема, разврставања, улагања и евидентирања прекршајних налога 

сачињених електронским путем, разврставају се и улажу повратнице о урученим прекршајним налозима у 

предмете; врши се унос предмета у евиденције Сектора; послови пријема, прегледа, контроле и прослеђивања 

свих предмета и аката насталих у раду на терену; воде се и ажурирају евиденције о издатим прекршајним 

налозима, прекршајним налозима уклоњеним из правног промета због неотклоњивих недостатака, 

прекршајним налозима које је потребно лично доставити од стране комуналних милиционара, поднетим 

захтевима за достављање података о пребивалишту, односно седишту, као и других података о 

прекршиоцима када су у питању прекршаји учињени моторним возилом, које се воде у Одељењу Београд 

Оперативни центар, а за потребе Сектора; обављају се и други послови у складу са Законом о комуналној 

милицији и на основу упутстава и инструкција начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Групи за планирање, израду и контролу дигиталне документације врше се административно-

канцеларијски послови за потребе Одељења Београд Оперативни центар; врши се израда и обрада дигиталне 

документације настала од стране Групе; обављају се послови пријема и прегледа дигиталне документације, 

послови конверзије документације из једног облика у други тако да се очува њена конзистентност; воде се и 

ажурирају дигиталне евиденције за потребе Сектора, дају се предлози за модификације и надоградње 

апликација Сектора – Јединственог информационог система комуналне милиције (ЈИС комунална милиција) 

и КОМПОЛ апликације; обављају се и други послови у складу са Законом о комуналној милицији и на основу 

инструкција начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одељењу за аудио и видео снимање у области паркирања и безбедности саобраћаја обављају се 

послови обраде података, фотографија, креирања обавештења и издавања прекршајног налога до њиховог 

уручења и припреме за реализацију изречене новчане казне; праћење прописаних рокова; праћења и 

координирања рада комуналних милиционара у Одељењу; давање налога за уклањање возила и вођења 

евиденција о уклоњеним возилима, креираним обавештењима и издатим прекршајним налозима; праћење и 

примена Плана снимања јавног места; а обављају се и други комунално-милицијски послови у складу са 

прописима и на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а 

Београд, 

У Одсеку за анализу и обраду снимљених података обављају се послови обраде података и 

фотографија, креирања обавештења, контроле исправности добијених података; координација рада смена; 

врши се контрола снимљених фотографија, квалитета, тачности података, опис прекршаја, казнених одредби 

и др; израда фотодокументације и службене белешке за прекршаје који не могу бити електронски креирани; 

размењују се информације са надлежним инспекцијским службама и другим субјектима; пружање 

обавештења грађанима; праћење и примена Плана снимања јавног места, сарадња у вођењу евиденција о 

снимању јавног места: извршавају се и други комунално-милицијски послови у складу са прописима и на 

основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одсеку за евидентирање обавештења и прекршајних налога насталих снимањем јавног места 

обављају се послови пријема креираних обавештења и издатих прекршајних налога ради даљег разврставања, 

улагања и евидентирања до њиховог уручења и припреме за реализацију изречене новчане казне; 

разврставање и улагање повратница о урученим обавештењима и прекршајним налозима у предмете, праћење 
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прописаних рокова за уручење обавештења и израду прекршајних налога за недостављање података; врши 

се унос података у електронску базу, учествују у вођењу евиденција о снимању јавног места; воде се 

евиденције о поднетим захтевима за достављање података о пребивалишту, односно седишту, као и других 

података о прекршиоцима када су у питању прекршаји учињени моторним возилом; обављају се и други 

комунално-милицијски послови у складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога 

начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одељењу Београд центар обављају се послове на подручју градских општина Стари град, Врачар, 

Савски венац и Вождовац. 

У Одсеку Стари град – Врачар обављају се послови који се односе на праћење рада и извршавање 

послова комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених задатака; примање 

телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности комуналне милиције на 

подручјима градских општина Стари град и Врачар; давање обавештења другим организационим јединицама 

Градске управе града Београда и другим органима; вођење евиденција дневног и ноћног рада комуналних 

милиционара запослених у Одсеку, вођење и других устројених евиденција о раду Одсека, обављају послови 

координације патрола и рада на терену; рад по пријавама грађана; извршавање одобрених асистенција; 

контрола комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност; обављају се и 

други комунално-милицијски послови у складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога 

начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одсеку Савски венац – Вождовац обављају се послови који се односе на праћење рада и извршавање 

послова комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених задатака; примање 

телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности комуналне милиције на 

подручјима градских општина Савски венац и Вождовац; давање обавештења другим организационим 

јединицама Градске управе града Београда и другим органима; вођење евиденција дневног и ноћног рада 

комуналних милиционара запослених у Одсеку, вођење и других устројених евиденција о раду Одсека, 

обављају се послови координације патрола и рада на терену; рад по пријавама грађана; извршавање 

одобрених асистенција; контрола комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну 

делатност, обављају се и други комунално-милицијски послови у складу са прописима и на основу 

инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одсеку за планирање послова и координацију прати се стање комуналног и другог законом одређеног 

реда из надлежности комуналне милиције на подручју градских општина Стари град, Врачар, Савски венац 

и Вождовац са циљем превентивног планирања послова и задатака; врши се краткорочно планирање ради 

спровођења задатака и активности; операционализују се конкретни задаци које је дао начелник комуналне 

милиције и израђују се различита планска документа. Такође, у овом Одсеку се обављају послови испраћаја 

и допраћаја патрола на терен; пријем пријава из Одсека Оперативни центар и реализација истих; смена која 

долази упознаје се са радом и догађајима претходне смене, са бројним стањем комуналних милиционара у 

Одељењу, тежишним задацима и реализацијом планираних налога, наређења и асистенција; комуникација са 

патролама на терену и Одсеком Оперативни центар путем радио-телефонског саобраћаја; издавање бројева 

и вођење бројног стања у оквиру Одсека; вођење евиденције (дневника) свих послатих пријава и резултата 

по њима; прате се сва дешавања на терену; координира се рад и по потреби се упућују комунални 

милиционари на извршење хитних задатака; издају се налози, инструкције и задаци путем средстава везе и 

прати се извршење издатих задатака; примају се сви предмети и извештаји са територије Одељења и 

прослеђују се на даљу обраду; размењују се информације са надлежним инспекцијским службама; води се 

рачуна да се све евиденције, извештаји и друга документа чувају у складу са прописима о канцеларијском 

пословању; послови се одвијају 24 сата дневно, а обављају се и други комунално-милицијски послови у 

складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и шефа 

ПОЈ-а Београд. 

Одељење Београд Север – Исток обавља послове на територији градских општина Палилула, Звездара 

и Гроцка. 

У Одсеку Палилула обављају се послови који се односе на праћење рада и извршавање послова 

комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених задатака; примање 

телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности комуналне милиције на 

подручју градске општине Палилула; давање обавештења другим организационим јединицама Градске 
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управе града Београда и другим органима; вођење евиденција дневног и ноћног рада комуналних 

милиционара запослених у Одсеку, вођење и других устројених евиденција о раду Одсека; послови 

координације патрола и рада на терену; рад по пријавама грађана; извршавање одобрених асистенција; 

контрола комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност; обављају се и 

други комунално-милицијски послови у складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога 

начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одсеку Звездара – Гроцка обављају се послови који се односе на праћење рада и извршавање послова 

комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених задатака; примање 

телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности комуналне милиције на 

подручјима градских општина Звездара и Гроцка; давање обавештења другим организационим јединицама 

Градске управе града Београда и другим органима; вођење евиденција дневног и ноћног рада комуналних 

милиционара запослених у Одсеку, вођење и других устројених евиденција о раду Одсека; послови 

координације патрола и рада на терену; рад по пријавама грађана; извршавање одобрених асистенција; 

контрола комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност, обављају се и 

други комунално-милицијски послови у складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога 

начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одсеку за планирање послова и координацију прати се стање комуналног и другог законом одређеног 

реда из надлежности комуналне милиције на подручју градских општина Палилула, Звездара и Гроцка са 

циљем превентивног планирања послова и задатака; врши се краткорочно планирање ради спровођења 

задатака и активности; операционализују се конкретни задаци које је дао начелник комуналне милиције и 

израђују се различита планска документа. Такође, у овом Одсеку се обављају послови испраћаја и допраћаја 

патрола на терен; пријем пријава из Одсека Оперативни центар и реализација истих; смена која долази 

упознаје се са радом и догађајима претходне смене, са бројним стањем комуналних милиционара у Одељењу, 

тежишним задацима и реализацијом планираних налога, наређења и асистенција; комуникација са патролама 

на терену и Одсеком Оперативни центар путем радио-телефонског саобраћаја; издавање бројева и вођење 

бројног стања у оквиру Одсека; вођење евиденције (дневника) свих послатих пријава и резултата по њима; 

прате се сва дешавања на терену; координира се рад и по потреби се упућују комунални милиционари на 

извршење хитних задатака; издају се налози, инструкције и задаци путем средстава везе и прати се извршење 

издатих задатака; примају се сви предмети и извештаји са територије Одељења и прослеђују се на даљу 

обраду; размењују се информације са надлежним инспекцијским службама; води се рачуна да се све 

евиденције, извештаји и друга документа чувају у складу са прописима о канцеларијском пословању; послови 

се одвијају 24 сата дневно, а обављају се и други комунално-милицијски послови у складу са прописима и на 

основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одељењу Београд Југ обављају се послови на подручју градских општина Чукарица, Раковица, 

Барајево, Лазаревац, Сопот и Младеновац. 

У Одсеку Чукарица – Раковица обављају се послови који се односе на праћење рада и извршавање 

послова комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених задатака; примање 

телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности комуналне милиције на 

подручјима градских општина Чукарица и Раковица; давање обавештења другим организационим 

јединицама Градске управе града Београда и другим органима; вођење евиденција дневног и ноћног рада 

комуналних милиционара запослених у Одсеку, вођење и других устројених евиденција о раду Одсека; 

послови координације патрола и рада на терену; рад по пријавама грађана; извршавање одобрених 

асистенција; контрола комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност, 

обављају се и други комунално-милицијски послови у складу са прописима и на основу инструкција, 

упутстава и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одсеку Барајево – Лазаревац – Сопот – Младеновац обављају се послови који се односе на праћење 

рада и извршавање послова комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених 

задатака; примање телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности 

комуналне милиције на подручјима градских општина Барајево, Лазаревац, Сопот и Младеновац; давање 

обавештења другим организационим јединицама Градске управе града Београда и другим органима; вођење 

евиденција дневног и ноћног рада комуналних милиционара запослених у одсеку, вођење и других 

устројених евиденција о раду Одсека; послови координације патрола и рада на терену; рад по пријавама 
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грађана; извршавање одобрених асистенција; контрола комуналног и другог законом утврђеног реда од 

значаја за комуналну делатност; обављају се и други комунално-милицијски послови у складу са прописима 

и на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одсеку за реке, језера и приобаље обављају се послови контроле комуналног и другог законом 

прописаног реда у оквиру приобаља река, језера и речних острва; у рејону речног приобаља све три градске 

реке и природних и вештачких географских елемената – острва и полуострва; успостављања и одржавања 

комуналног реда на локацији од значаја за град Београд – Ади Циганлији; пружања подршке другим 

одељењима у реализацији планираних задатака; врши се надзор у складу са прописима на купалиштима и 

акваторији, као и други комунално-милицијски послови у складу са прописима и на основу упутстава, 

инструкција и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Групи за приобаље обављају се послови контроле комуналног и законом прописаног реда у рејону 

приобаља река; пружања подршке другим одељењима у реализацији планираних задатака; врши се надзор у 

складу са прописима на јавним купалиштима и на ширем подручју акваторије града, као и други комунално-

милицијски послови у складу са прописима и на основу упутстава, инструкција и налога начелника 

комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одсеку за планирање послова и координацију прати се стање комуналног и другог законом одређеног 

реда из надлежности комуналне милиције на подручју градских општина Чукарица, Раковица, Барајево, 

Лазаревац, Сопот и Младеновац са циљем превентивног планирања послова и задатака; врши се краткорочно 

планирање ради спровођења задатака и активности; операционализују се конкретни задаци које је дао 

начелник комуналне милиције и израђују се различита планска документа. Такође, у овом Одсеку се обављају 

послови испраћаја и допраћаја патрола на терен; пријем пријава из Одсека Оперативни центар и реализација 

истих; смена која долази упознаје се са радом и догађајима претходне смене, са бројним стањем комуналних 

милиционара у Одељењу, тежишним задацима и реализацијом планираних налога, наређења и асистенција; 

комуникација са патролама на терену и Одсеком Оперативни центар путем радио-телефонског саобраћаја; 

издавање бројева и вођење бројног стања у оквиру Одсека; вођење евиденције (дневника) свих послатих 

пријава и резултата по њима; прате се сва дешавања на терену; координира се рад и по потреби се упућују 

комунални милиционари на извршење хитних задатака; издају се налози, инструкције и задаци путем 

средстава везе и прати се извршење издатих задатака; примају се сви предмети и извештај и са територије 

Одељења и прослеђују се на даљу обраду; размењују се информације са надлежним инспекцијским 

службама; води се рачуна да се све евиденције, извештаји и друга документа чувају у складу са прописима о 

канцеларијском пословању; послови се одвијају 24 сата дневно, а обављају се и други комунално-милицијски 

послови у складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције 

и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одељењу Београд Запад обављају се послови на подручју градских општина Нови Београд, Земун, 

Сурчин и Обреновац. 

У Одсеку Нови Београд – Земун обављају се послови који се односе на праћење рада и извршавање 

послова комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених задатака; примање 

телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности комуналне милиције на 

подручјима градских општина Нови Београд и Земун; давање обавештења другим организационим 

јединицама Градске управе града Београда и другим органима; вођење евиденција дневног и ноћног рада 

комуналних милиционара запослених у Одсеку, вођење и других устројених евиденција о раду Одсека; 

послови координације патрола и рада на терену; рад по пријавама грађана; извршавање одобрених 

асистенција; контрола комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност; 

обављају се и други комунално-милицијски послови у складу са прописима и на основу инструкција, 

упутстава и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одсеку Сурчин – Обреновац обављају се послови који се односе на праћење рада и извршавање 

послова комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених задатака; примање 

телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности комуналне милиције на 

подручјима градских општина Сурчин и Обреновац; давање обавештења другим организационим јединицама 

Градске управе града Београда и другим органима; вођење евиденција дневног и ноћног рада комуналних 

милиционара запослених у Одсеку, вођење и других устројених евиденција о раду Одсека; послови 

координације патрола и рада на терену; рад по пријавама грађана; извршавање одобрених асистенција; 
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контрола комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност, обављају се и 

други комунално-милицијски послови у складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога 

начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одсеку Аеродром Никола Тесла обављају се послови који се односе на праћење рада и извршавање 

послова комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених задатака; примање 

телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности комуналне милиције на 

локацији Аеродром Никола Тесла; давање обавештења другим организационим јединицама Градске управе 

града Београда и другим органима; вођење евиденција дневног и ноћног рада комуналних милиционара 

запослених у Одсеку, вођење и других устројених евиденција о раду Одсека; послови координације патрола 

и рада на терену; рад по пријавама грађана; извршавање одобрених асистенција; контрола комуналног и 

другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност, обављају се и други комунално-

милицијски послови у складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога начелника 

комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

У Одсеку за планирање послова и координацију прати се стање комуналног и другог законом одређеног 

реда из надлежности комуналне милиције на подручју градских општина Нови Београд, Земун, Сурчин и 

Обреновац са циљем превентивног планирања послова и задатака; врши се краткорочно планирање ради 

спровођења задатака и активности; операционализују се конкретни задаци које је дао начелник комуналне 

милиције и израђују се различита планска документа. Такође, у овом Одсеку се обављају послови испраћаја 

и допраћаја патрола на терен; пријем пријава из Одсека Оперативни центар и реализација истих; смена која 

долази упознаје се са радом и догађајима претходне смене, са бројним стањем комуналних милиционара у 

Одељењу, тежишним задацима и реализацијом планираних налога, наређења и асистенција; комуникација са 

патролама на терену и Одсеком Оперативни центар путем радио-телефонског саобраћаја; издавање бројева 

и вођење бројног стања у оквиру Одсека; вођење евиденције (дневника) свих послатих пријава и резултата 

по њима; прате се сва дешавања на терену; координира се рад и по потреби се упућују комунални 

милиционари на извршење хитних задатака; издају се налози, инструкције и задаци путем средстава везе и 

прати се извршење издатих задатака; примају се сви предмети и извештаји са територије Одељења и 

прослеђују се на даљу обраду; размењују се информације са надлежним инспекцијским службама; води се 

рачуна да се све евиденције, извештаји и друга документа чувају у складу са прописима о канцеларијском 

пословању; послови се одвијају 24 сата дневно, а обављају се и други комунално-милицијски послови у 

складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и шефа 

ПОЈ-а Београд. 

У Одељењу за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога обављају се нормативно-

правни, управно-правни, надзорно-контролни, оперативно-стручни и студијско-аналитички послови из 

делокруга комуналне милиције; припремају и израђују нацрти одлука и других прописа, решења, уговора, 

извештаја, информација и планова за потребе Сектора; давање мишљења у вези примене прописа из 

надлежности Сектора; обављају послови из области радних односа и други правни послови. У овом 

Одељењу, у области прекршајних налога обављају се послови поступања по налозима прекршајног суда у 

вези са издатим прекршајним налозима и поднетим захтевима за покретање прекршајног поступка, а у 

области оперативно-стручних и административно-техничких послова врши се обрада и праћење издатих 

прекршајних налога за које је поднет захтев за судско одлучивање до њиховог уручења и припреме за 

реализацију изречене новчане казне, пријем, обрада и распоређивање предмета за потребе Сектора и други 

оперативно-стручни и административно-технички послови из делокруга Сектора. 

Одсек за нормативно-правне и управно-правне послове обавља послове: припреме и израде нацрта 

прописа и аката из надлежности комуналне милиције и у сарадњи са другим ужим унутрашњим јединицама 

у Сектору припрема и израђује иницијативе за измену прописа које примењује комунална милиција; нацрте 

уговора и других аката из делокруга комуналне милиције које доносе надлежни органи града Београда; 

израђује основе за акт о организацији и систематизацији радних места, као и претходног описа радних места 

у Сектору, припрема и израђује управне акте и друге акте предвиђене законом у Сектору; решења из области 

радних односа, води евиденције о годишњим одморима и плаћеном одсуству запослених у Сектору; поступа 

по жалбама изјављеним против решења о уклањању возила која су донели комунални милиционари; води 

евиденције о управним предметима из надлежности комуналне милиције; поступа по захтевима странака за 

увид у списе предмета (препис акта, односно списа и разгледање списа предмета); израђује одговоре 
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подносиоцима пријава о нарушавању комуналног реда, као и акте за упућивање другим органима ради 

предузимања мера за које је тај орган надлежан (организационим јединицама Градске управе града Београда, 

градских општина, државним органима и др.); припрема извештаје о ажурности у решавању управних 

предмета у Сектору; остварује сарадњу са надлежним инспекцијским службама Града и Градских општина, 

Прекршајним судом, сређује се евиденција службених гласила и обавља друге послове по налогу 

руководиоца. 

Група за нормативно-правне послове припрема и израђује нацрте прописа и аката из надлежности 

комуналне милиције и у сарадњи са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору припрема и израђује 

иницијативе за измену прописа које примењује комунална милиција; нацрте уговора и других аката из 

делокруга комуналне милиције које доносе надлежни органи града Београда; израђује основе за акт о 

организацији и систематизацији радних места, као и претходног описа радних места у Сектору. 

Група за управно-правне послове припрема и израђује управне акте и друге акте предвиђене законом 

из делокруга комуналне милиције; решења из области радних односа запослених у Сектору; поступа по 

жалбама изјављеним против решења о уклањању возила која су донели комунални милиционари; води 

евиденције о годишњим одморима, плаћеном одсуству, управним предметима у Сектору; поступа по 

захтевима странака за увид у списе предмета (препис акта, односно списа и разгледање списа предмета); 

израђује одговоре подносиоцима пријава о нарушавању комуналног реда, као и акте за упућивање другим 

органима ради предузимања мера за које је тај орган надлежан (организационим јединицама Градске управе 

града Београда, градских општина, државним органима и др.); припрема извештаје о ажурности у решавању 

управних предмета. 

Одсек за праћење прекршајног налога и оперативно-стручне и административно-техничке послове 

израђује нацрте захтева за покретање прекршајног поступка и нацрте пријава за учињено кривично дело 

откривене од стране комуналних милиционара; израђује одговоре Прекршајном суду по наредбама или 

обавештењима тог суда, као и захтевима за информацијама, а у вези издатог прекршајног налога од стране 

комуналног милиционара пре доношења решења о покретању поступка, израда преписа прекршајног налога, 

прецизирање чињеничног описа радње из које произилази правно обележје прекршаја, време и место 

прекршаја и др., израђује одговоре Прекршајном суду на основу обавештења да је прекршајни поступак 

покренут (достављање доказа поводом учињеног прекршаја), поступа по захтеву суда да се да писано 

изјашњење на писану одбрану окривљеног по поднетом захтеву за судско одлучивање; израђује жалбе на 

одлуке Прекршајног суда, пресуде и решења донета на основу предмета Сектора; припрема извештаје о раду. 

Одсек обавља стручно-оперативне и административно-техничке послове за потребе ужих унутрашњих 

јединица Сектора, као што су: вођење евиденција о поднетим захтевима за судско одлучивање и поднетим 

пријавама за учињено кривично дело, вођење евиденција о донетим решењима о истицању прекршајног 

налога на огласној табли; вођење евиденција о прекршајним налозима које је потребно лично доставити; 

сачињавају се извештаји о обрађеним предметима и води евиденција истих; израда извештаја на основу 

прикупљених података из евиденција које се у Одсеку воде; сачињавање процена за утврђивање и 

спровођење циклуса обраде, праћења и реализације издатих прекршајних налога; евидентира се кретање 

предмета кроз базе, програме Сектора, разврставају се и улажу повратнице о урученим прекршајним 

налозима у предмете, припремају се предмети са неурученим прекршајним налозима за кућну доставу; 

сређује се евиденција службених гласила; усаглашава се евиденција предмета Сектора са евиденцијом 

писарнице; завођењу и развођењу предмета, пријем и отпремање пошта преко пријемних и доставних књига; 

пријем, евидентирање и достављање у рад аката и предмета, експедиција и архивирање и раздуживање 

предмета којима је Сектор задужен; стара се о употреби и чувању печата у Сектору и обављају се други 

послови по налогу руководиоца. 

У Одељењу за унутрашњу контролу врши се контрола исправности поступања свих запослених у 

Сектору у складу са законом, правилима струке, кодексом понашања; унутрашња контрола законитости рада 

комуналних милиционара и других запослених у Сектору нарочито у погледу примене комунално-

милицијских овлашћења и вршења послова у оквиру утврђене организације и делокруга. Послови унутрашње 

контроле обављају се сходно закону и подзаконским актима којима се уређују унутрашњи послови. 

У Одсеку за оперативне активности и безбедносну проверу обављају се послови пријема и обраде 

пријава, захтева јавног тужиоца, прикупљања обавештења и других сазнања запослених у Сектору, односно 

Градској управи града Београда и другим органима Града, као и обраћања грађана и правних лица; обрада 
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података из предмета; контрола и увид у предмете који се воде у Сектору; узимања изјаве; подношење 

захтева за достављање података, теренска контрола рада комуналних милиционара, сачињавање извештаја о 

предузетим мерама и радњама, као и прикупљеним доказима у поступку контроле, послови провере 

безбедносних сметњи. 

У Одсеку за подршку унутрашњој контролу обављају се послови превентивног надзора и контроле 

рада запослених у Сектору, врши контрола законитости и правилности њиховог рада; сачињава се предлог 

мера за правилну примену и контролу Кодекса понашања запослених, а нарочито понашања у оквиру закона 

и подзаконских аката, контроле евиденције коришћења радног времена, надзора и контроле правилног 

коришћења службених возила; контролише и прати начин издавања и вођења путних налога, контрола 

поштовања обавезних упутстава начелника комуналне милиције, као и начин вођења евиденција по издатим 

путним налозима; предузима прописане мере у циљу утврђивања дисциплинске одговорности запослених; 

предузима прописане мере у циљу утврђивања стања у обављању послова унутар ужих унутрашњих јединица 

у Сектору; води евиденције о поднетим иницијативама за покретање дисциплинских поступака. На основу 

извршених контролних превентивних активности, доставља предлоге налога за вршење контроле појединих 

области рада ужих унутрашњих јединица Сектора. 

У Одељењу за заједничке послове обављају се послови праћења уплата издатих прекршајних налога, 

евидентирање и обрада плаћених и неплаћених прекршајних налога; достављање Прекршајном суду 

прекршајних налога за даље поступање; израде анализа и информација за предлог нацрта месечног, 

периодичног и годишњег финансијског плана; прати остварење месечног, периодичног и годишњег плана, 

анализе остварења истих и израде извештаја; вођења евиденција возила са уређајима за снимање, опреме, 

службене легитимације и униформе комуналног милиционара, инвентара и канцеларијског материјала, 

издатих путних налога, привремено одузетих предмета и др; припреме и издавања потврде о привремено 

одузетим предметима, потврде о погрешно уплаћеној новчаној казни и другим врстама уплата; праћења и 

контроле коришћења средстава, опреме и возила и припадајућих техничких средстава; контроле распореда 

коришћења средстава, евиденција потрошње горива, опреме за комуналног милиционара и други послови по 

налогу руководиоца. 

Одсек за економско-финансијске послове сачињава нацрте финансијских планова (месечних, 

периодичних и годишњих); израђује анализе остварења планова; обавља послове контроле уплате по издатом 

прекршајном налогу; обраду прекршајних налога – плаћених и неплаћених; достављање плаћених и 

неплаћених прекршајних налога Прекршајном суду за даље поступање, вођење месечне евиденције 

присуства запослених у Сектору, евиденције о издатим потврдама о погрешно уплаћеној новчаној казни и 

другим врстама уплата и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Одсек за праћење и контролу возила са уређајима за снимање и опреме комуналног милиционара прати 

и контролише коришћење возила Сектора и припадајућих техничких средстава комуналне милиције; стара 

се о обележавању возила комуналне милиције, одржавању возила у погледу техничке исправности, врши 

контролу техничке исправности возила након сервисирања, обавља контролу чистоће и уредности возила, 

припрема дневни распоред коришћења возила, обезбеђује картице за бензин, евиденцију и контролу 

коришћења уређаја за електронску наплату путарине; води евиденције које се односе на издате путне налоге, 

потрошњу горива, осигурање, регистровање и опремање возила; стара се о исправности возила; обавља 

послове везане за планирање и набавку опреме и униформе комуналног милиционара, инвентара и 

канцеларијског материјала и др; старање о роковима трајања појединих делова униформе и опреме 

комуналног милиционара; води евиденције које се односе на привремено одузете предмете, потрошњу 

горива, осигурање, регистровање и опремање возила, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

У Одељењу за стручно-оперативне послове и заштиту података о личности обављају се нормативно-

правни, оперативно-стручни и студијско-аналитички послови од значаја за припрему и израду стратешког, 

годишњег и оперативног плана рада Сектора; припремају се анализе, извештаји, информације и планови за 

потребе органа града Београда; прате се догађаји и појаве за поступање комуналне милиције; припремају се 

саопштења за јавност, воде прописане евиденције; обављају се послови из области заштите података о 

личности, информација од јавног значаја и остали послови из надлежности руковаоца подацима о личности; 

обављају послови подршке стручног оспособљавања и усавршавања службеника – комуналних милиционара. 

Ово Одељење припрема нацрте обавезних упутстава које на основу Закона о комуналној милицији начелник 

комуналне милиције даје комуналним милиционарима; остварује сарадњу са осталим ужим унутрашњим 
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јединицама Сектора ради припреме писаних изјашњења и аката о предузетим мерама на достављене 

притужбе грађана, органа, служби и инспекцијских органа општине и града, Заштитника грађана и 

Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности; израђује начелна обавештења, 

одговоре и информације о делокругу Сектора а нарочито када комунални милиционари не поступају по 

упућеним поднесцима пријавиоца; израђује, води и ажурира прописане збирке података и евиденције у 

области заштите података о личности; поступа са захтевима за достављање информација од јавног значаја; 

информише начелника комуналне милиције о појавама, догађајима и сазнањима и припрема одговоре на 

питања која постављају представници средстава јавног информисања; врши контролу употребе средстава 

принуде; решава представке и притужбе лица која сматрају да су им незаконитом или неправилном применом 

овлашћења комуналних милиционара повређена права; израђује писана обавештења подносиоцу притужбе; 

сачињава план коришћења годишњих одмора запослених у Сектору; сачињава иницијативе за покретање 

дисциплинских поступака против запослених; води евиденције поднетих петиција и предлога грађана, 

поднетих притужби на рад комуналних милиционара, о аудио и видео снимцима, употребљеним средствима 

принуде и другим примењеним овлашћењима, о упућивању комуналних милиционара на ванредне лекарске 

прегледе; води евиденцију помоћи у извршењима (асистенција) другим организационим јединицама управе, 

предузећима, организацијама и установама које на основу закона, односно општег акта Града одлучују о 

појединим правима грађана, правних лица и других странака, као и вршиоцу комуналне делатности, води 

комуникацију и документацију електронским путем и на други начин са инфо-службама, јавним комуналним 

предузећима, јавним предузећима и надлежним службама у Градској управи града Београда и градским 

општинама, а у вези са пријавама, представкама, притужбама на рад комуналне милиције, асистенцијама и 

манифестацијама од значаја за град Београд. 

У Сектору за студијско-аналитичке послове комуналне милиције обављају се студијско-аналитички 

послови у циљу израде анализа, извештаја, информација из прописаних евиденција и других стручних и 

аналитичких материјала Сектора; сачињавају периодични извештаји из евиденција које се воде у Сектору, 

послови анализе поступања комуналних милиционара када комунални милиционари врше аудио и видео 

снимање на јавном месту. У сектору послови се обављају у оквиру Одељења за студијско-аналитичке послове. 

Одељење за студијско-аналитичке послове врши израду стручних и аналитичких материјала, 

елабората, студија, програма и пројеката; припрема и реализује програме истраживања; припрема извештаје 

о оствареним резултатима рада комуналних милиционара; прима пријаве преко портала „е-uprava”: обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. Овај Одсек припрема, прикупља и прима податке у циљу израде 

анализа, извештаја, информација, евиденција и других стручних и аналитичких материјала; врши 

истраживања на основу којих утврђује чињенично стање у систематизованим подацима; припрема и 

реализује истраживања у конкретним областима; израђује анализе и извештаје; припрема, прикупља и прима 

податке на основу којих израђује елаборате, студије, програме, пројекте, планове, процене, као и пројектне 

задатке; израђује методологије за потребне класификације и номенклатуре у областима које обрађује; 

анализира догађаје и појаве; припрема податке за израду стратешког и годишњег и оперативног плана 

Сектора, обједињује резултате рада комуналних милиционара остварених у извештајном временском 

периоду (дневном, недељном, месечном, полугодишњем, годишњем и сл.); ажурира базе података за потребе 

припрема анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. Овај Одсек на основу 

систематизованих података из евиденција Сектора даје предлоге за модификације и надоградње апликација 

Сектора – Јединственог информационог система комуналне милиције (ЈИС комунална милиција) и 

КОМПОЛ апликације. Такође, у Одсеку се обављају послови одржавања, безбедности, модификација и 

надоградње ИТ система, администрирања корисничких налога (интернет, електронска пошта, базе података 

и друго); обављају се и други послови по налогу руководиоца. 

У Сектору за комуникацију врше се стручни, оперативни, организациони и административно-

технички послови који се односе на комуникацију са грађанима у вези са пружањем услуга јавних 

комуналних предузећа и других субјеката којима је град поверио обављање комуналних делатности; 

обједињава комуникацију грађана и Градске управе, јавних комуналних предузећа и осталих градских 

институција које су у надлежности Градске управе; обезбеђују услови за развој, управљање и одржавање 

сервиса за дигитално пружање услуга у области комуналних делатности и осталих послова који се односе на 

„Београд паметан град – Belgrade smart city”, из надлежности секретаријата и издају се штампане и 

електронске публикације из области комуналних делатности у циљу информисања грађана. У сектору 

послови се обављају у оквиру у три одељења. 
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Одељење „Позивни центар” обавља аналитичко-оперативне послове и оперативно-стручне послове 

који се односе на рад и обуку оператера и контролора; решава сложене захтеве грађана и непосредно 

комуницирање са грађанима и евидентира, класификује и прослеђује примљене сервисне захтеве; прегледа 

електронске поште и формирање пријава путем сајта града, електронске поште или са апликација за мобилне 

телефоне и давање грађанима повратне информације; комуницира са грађанима и евидентира предмете у 

апликацију Београдског позивног центра; даје сервисне информације и обавештавање грађана о предузетим 

активностима надлежних служби. 

Одељење за комуникацију обавља студијско-аналитичке и аналитичке послове који се односе на 

праћење извештавања медија и анализирање прилога везаних за рад јавних комуналних предузећа, јавних 

предузећа, стручних служби и секретаријата Градске управе; припрема саопштења у вези са радом Сектора; 

припрема и упућује примедбе и предлоге за унапређење комуникације са грађанима; израђује аналитичке 

материјале из области односа с јавношћу од значаја за рад Сектора и учествује у изради публикација и других 

материјала из области односа с јавношћу; сарађује са инфо службама јавних комуналних предузећа, јавних 

предузећа, градских општина и секретаријата Градске управе; ажурира сервисне информације и аналитичке 

материјале за потребе Сектора; комуникација са грађанима путем профила Града Београда на социјалним 

мрежама Фејсбук и Твитер; електронска комуникација са инфо службама јавних комуналних предузећа, 

јавних предузећа, градских општина и надлежнима у Градској управи у вези са пријавама грађана; прикупља 

информације потребне за израду извештаја у вези најчешће евидентираним комуналним проблемима и 

пријавама грађана у вези са системом даљинског грејања током грејне сезоне. 

Одељење за правне послове, финансије и јавне набавке обавља нормативно-правне и економско 

финансијске послове који се односе на праћење прописа, закона и публикација из области радних односа и 

заштите података о личности, израду решења и других појединачних аката из области радних односа; прати 

реализације Закључака и других аката Градоначелника града Београда, Градског већа и Скупштине града 

Београда; стара се о примени и спровођењу одлука и поштовању рокова и одговора на захтев за приступ 

информацијама од јавног значаја; израда модела уговора и коначних уговора у поступцима јавних набавки; 

израда предлога потреба Сектора; израда, измене и допуне плана јавних набавки; учествује у спровођењу 

поступака јавних набавки и вођење евиденције о јавним набавкама; учествује у припреми конкурсне 

документације за јавне набавке; израда предлога финансијског плана и измена и допуна финансијског плана; 

припрема захтеве за плаћање и решења о преносу средстава; припрему и измену месечних квота; рад у САП 

програму; припрема финансијски извештај; пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења; праћење 

реализације закључених уговора; праћење реализације и извршења финансијског плана Сектора. 

Секретаријат за социјалну заштиту 

Члан 33. 

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 насеља; учешће у изради стратешких 
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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. 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. 

Члан 34. 

У Секретаријату за социјалну заштиту се, за обављање изворних послова Града и поверених послова 

државне управе, образују основне унутрашње организационе јединице: 

1. Сектор за социјалну, борачко-инвалидску заштиту и надзор 

а) Одељење за другостепене поступке и нормативно-правне послове: 

– Одсек за другостепене поступке у области социјалне заштите; 

– Одсек за управно-надзорне послове у области борачко-инвалидске заштите; 

– Одсек за друге облике материјалне помоћи и подршке; 

– Одсек за стручно-оперативне и канцеларијске полове. 

б) Одељење за инспекцијски надзор. 

2. Сектор за остваривање права 

а) Одељење за управно-правне послове 

– Одсек за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, неге детета и 

посебне неге детета и остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета; 

– Одсек за остваривање права на дечији и родитељски додатак; 

– Одсек за остваривање права на новчана давања Града Београда; 

– Одсек за стручно-оперативне и канцеларијске послове. 

б) Одељење за обрачун накнада. 

3. Сектор за унапређење положаја Рома 

а) Одељење за унапређење положаја Рома 

– Одсек за унапређење положаја Рома. 

4. Сектор за избеглице, интерно расељена лица и миграције 

a) Одељење за унапређење положаја избеглица и интерно расељених лица 

– Одсек за стручно-оперативне и канцеларијске послове 

б) Одељење за нормативно-правне послове. 



91 

5. Сектор за послове планирања, изградње и праћење делатности установа социјалне заштите 

а) Одељење за планирање, изградњу, инвестиције и одржавање објеката установа социјалне заштите 

– Одсек за стручно-оперативне послове 

б) Одељење за праћење делатности установа социјалне заштите и нормативно-правне послове 

– Одсек за нормативно-правне послове 

6. Сектор за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима 

а) Одељење за праћење и развој услуга и других облика подршке и помоћи у области социјалне 

заштите 

– Одсек за развој и праћење услуга социјалне заштите; 

б) Одељење за послове комуникације и координације са установама социјалне заштите. 

– Одсек за послове аналитике 

в) Одељење за реализацију конкурса и аналитичко-информативне послове 

7. Сектор за правне послове и послове јавних набавки 

a) Одељење за правне послове и послове јавних набавки 

– Одсек за правне послове и послове јавних набавки 

8. Сектор за економске послове 

а) Одељење за финансијско-материјалне послове: 

– Одсек за материјално-књиговодствене послове 

– Одсек за праћење и контролу корисника буџетских средстава 

Сектор за социјалну, борачко-инвалидску заштиту и надзор обавља сложене управно-надзорне, 

студијско-аналитичке, нормативне, инспекцијске и стручно-оперативне послове из делокруга изворних 

послова Града и из делокруга поверених послова државне управе. У Сектору се врше послови државне управе 

које је република поверила граду у области социјалне и борачко-инвалидске заштите, а односе се на 

спровођење другостепеног управног поступка по жалби и вршење ревизије права из области социјалне и 

борачко-инвалидске заштите у складу са законом и послова који проистичу из управних спорова у тим 

управним стварима, као и сачињавање извештаја о спроведеним поступцима. У Сектору се такође врше 

послове државне управе које је република поверила граду, а који се односе на инспекцијски надзор у складу 

са законом; надзор над законитошћу рада и аката Градског центра за социјални рад у Београду, РЈ Дневни 

центри и клубови при Геронтолошком центру Београд, Прихватилишта за децу Београда, Центра за смештај 

и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Центра за социјално предузетништво Београда, 

Прихватилишта за децу Београда, Прихватилишта за одрасла и стара лица и пружалаца услуга у области 

социјалне заштите; односно пружалаца услуга социјалне заштите који пружају услуге смештаја у 

прихватилиште (осим смештаја за жртве трговине људима) и дневне услуге у заједници на територији града 

у складу са законом. Инспекција такође поступа по притужбама на рад установа и пружалаца услуга 

социјалне заштите из надлежности града Београда. У Сектору се такође спроводи првостепени поступак о 

стицању статуса енергетски угроженог купца, као послови из надлежности државне управе које је република 

поверила граду. Сектор у првом степену решава о праву особа са инвалидитетом на бесплатно коришћење 

обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима на територији града, на основу аката града и 

врши послове у вези са одобравањем субвенција на комуналне производе и услуге по основу незапослености, 

ниских примања, најниже пензије и закупа стана намењеног за социјално становање по прописима града, као 

и по основу стажа осигурања у двоструком трајању учесника у оружаним акцијама после 17.августа 1990. 

године, као и за време акција НАТО снага на СРЈ. У Сектору се врше и послови који се односе на 

обезбеђивање допунског материјалног обезбеђења учесника НОР-а и корисника права на проширену заштиту 

цивилних инвалида рата по прописима града. У Сектору се поступа по представкама грађана у вези са 

остваривањем права и услуга социјалне заштите. 

Сектор за остваривање права обавља сложене управно-правни и нормативне послове, као и 

финансијско-материјалне, информатичко-оперативне, стручно-оперативне и канцеларијске послове из 

делокруга изворних послова Града и из делокруга поверених послова државне управе. 
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Послови из делокруга изворних послова Града се односе на: решавање у првостепеном управном 

поступку о правима утврђеним Одлуком о додатним облицима заштите породиља на територији града 

Београда и предлагање мера популационе политике. 

Послови из делокруга поверених послова државне управе се односе на: решавање у првостепеном 

управном поступку о правима утврђеним Законом о финансијској подршци породици са децом: права на 

накнаду зараде за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета и остале накнаде по основу 

рођења и неге детета и посебне неге детета, права на родитељски додатак и дечији додатак; обављање послова 

обрачуна, контроле и исплате накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге 

детета и одсуства са рада ради посебне неге детета; сачињавање прописане евиденције и извештаја о 

реализацији права, о средствима потребним за реализацију, као и о укупно исплаћеним средствима, који се 

достављају надлежном Министарству; обављање послова овере документације за утврђена права, стручно-

оперативни и административни послови компјутерске обраде података на основу којих се врши утврђивање 

и исплата утврђених права за кориснике са подручја града Београда; решавање у првостепеном управном 

поступку о стицању статуса енергетски угроженог купца корисника дечијег додатка, у складу са Уредбом о 

енергетски угроженом купцу Владе Републике Србије; издавање потврда о правима о којима се води 

службена евиденција по захтевима странака. 

Сектор за унапређење положаја Рома обавља сложене студијско-аналитичке, нормативне и стручно-

оперативне послове из делокруга изворних послова Града, који се односе на: стручно учешће у изради 

стратегије града Београда за унапређење положаја Рома и припадајућих акционих планова и Планова 

пресељења; спровођење акционих планова и Планова пресељења 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; 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 

побољшања 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 стамбене подршке у 

остваривању права и одговарање на представке грађана, из делокруга Секретаријата. 

Сектор за избеглице, интерно расељена лица и миграције обавља студијско-аналитичке послове из 

делокруга изворних послова Града, који се односе на: стручно учешће у изради акционих планова за 

побољшање положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији; 

стручно учешће у пословима расељавања неформалних колективних центара на територији Града, у 

организационо-техничком смислу, из делокруга Секретаријата; организовање и одржавање сталне 

комуникације између посебних оперативних тела у општини и граду Београду и Комесаријата за избеглице 

и миграције у циљу стварања услова за усклађено деловање свих учесника који раде на прихвату и 

збрињавању избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији; старање 

о редовном достављању одговарајућих података о наведеним лицима Комесаријату за избеглице и миграције 

и Републичком заводу за статистику и о благовременом и уредном прикупљању података о збрињавању 

избеглица, интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији, дефинисању њиховог 

статуса и обезбеђивању повратка наведених лица у њихова ранија места пребивалишта, у складу са Законом 

и делокругом Секретаријата; координацију активности и унапређење односа са цивилним сектором у циљу 

унапређења положаја избеглица и интерно расељених лица, као и наведене категорије лица која бораве у 

неформалним колективним центрима на територији Града; старање о благовременом обавештавању јавности 

о збрињавању избеглица и интерно расељених лица; израду јединствене базе података о избеглицама и 
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интерно расељеним лицима на нивоу града Београда, у складу са Законом; одржавање сталне комуникације 

са радним групама, општинским повереницима за избеглице и Комесаријатом за избеглице и миграције; 

аплицирање за новчана средства у циљу подршке и реализације програма стамбеног збрињавања избеглица 

и интерно расељених лица отвореном буџетском линијом и реализација јавних позива за најугроженије 

избеглице и интерно расељена лица на територији града Београда, укључујући спровођење јавних позива, 

мониторинг и извештавање о реализацији јавних позива; учешће у оснивању Савета за управљање 

миграцијама и пружање техничке и административне подршке раду Савета; помоћ избеглицама и интерно 

расељеним лицима у остваривању права и одговарање на представке грађана у складу са Законом о 

избеглицама, Одлуком о начину реализације помоћи за побољшање услова становања интерно расељених 

лица на територији града Београда и Одлуком града Београда о правима и услугама социјалне заштите. 

Сектор за послове планирања, изградње и праћење делатности установа социјалне заштите 

обавља сложене аналитичке, нормативне и стручно-оперативне послове из делокруга изворних послова 

Града, који се односе на: планирање развоја делатности социјалне заштите у надлежности Града и установа 

социјалне заштите чији је оснивач град Београд, као и потребних средстава за реализацију активности; 

праћење рада установа социјалне заштите чији је оснивач Град – Градски центар за социјални рад у Београду; 

Прихватилиште за децу Београда, Прихватилиште за одрасла и стара лица; Градски центар за социјално 

предузетништво Београда, прихватилишта за децу при Центру за заштиту одојчади, деце и омладине у 

Београду; послови који се односе на припрему нацрта нормативних аката у области социјалне заштите којима 

се уређује: мрежа установа социјалне заштите града, спровођење поступка именовања и разрешења управног 

и надзорног одбора установа социјалне заштите и припрема нацрта прописа у области социјалне заштите; 

утврђивање броја и структуре запослених у установама социјалне заштите и усклађивање обима делатности 

и запослених радника према стручним профилима са важећим нормативима утврђивање критеријума и 

мерила за утврђивање програма рада установа чији је оснивач Град; иницирање, развој и унапређење права 

и услуга у области социјалне заштите; извештавање о ефикасности и рационалности остварених права и 

пружених услуга корисницима социјалне заштите; сарадњу са другим државним органима, стручним и 

научним институцијама; припрему, учешће у изради и праћење спровођења стратешких докумената у 

области социјалне заштите и акционих планова за примену стратешких докумената у наведеној области, на 

нивоу града Београда; праћење стања и потреба за инвестицијама у области социјалне заштите; послове 

изградње, одржавања и опремања установа социјалне заштите; унапређење квалитета рада запослених у 

Секретаријату кроз праћење трендова у социјалној заштити и подстицање стручног усавршавања запослених; 

израду извештаја, анализа и информација о раду Сектора и Секретаријата; послове из области радних односа 

Секретаријата. 

Сектор за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима обавља сложене аналитичке 

и стручно-оперативне послове из делокруга изворних послова Града, који се односе на: утврђивање 

критеријума и мерила за утврђивање програма установа чији је оснивач Град; извештавање о квалитету 

пружених услуга и презентација истих након реализованих програма; утврђивање критеријума и мерила за 

плаћање услуга и програма рада установа социјалне заштите – помоћ у кући, дневни центри и клубови за 

старије грађане, дневни боравци за децу и омладину ометену у развоју; предлагање мера социјалне 

укључености и промоција антидискриминационе политике; праћење истраживачких и развојних пројеката у 

области социјалне заштите из надлежности Сектора; сарадњу са другим државним органима, стручним и 

научним институцијама; иницирање, развој и унапређење услуга у области социјалне заштите; праћење рада 

установа социјалне заштите чији је оснивач Град – Дневни центри и клубови и помоћ у кући при 

Геронтолошком центру, Центар за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју; планирање 

развоја делатности социјалне заштите у надлежности Града и установа социјалне заштите чији је оснивач 

град Београд, као и потребних средстава за реализацију активности; припрему, учешће у изради и праћење 

спровођења стратешких докумената у области социјалне заштите и акционих планова за примену стратешких 

докумената у наведеној области, на нивоу града Београда; учешће у доношењу програма истраживања, 

сачињавање методолошких упутстава, израду и реализацију пројеката у наведеној области; израду извештаја, 

анализа и информација о раду Сектора и Секретаријата; организацију и контролу рада пунктова за издавање 

бесплатних оброка за материјално и социјално угрожене кориснике на територији Града Београда где се врши 

подела бесплатних оброка и израда извештаја; праћење извештаја Градског Центра за социјални рад о 

донетим решењима за бесплатне оброке; праћење, контрола, извештавање реализације права на бесплатан 

оброк социјално-материјално угроженим корисницима на територији града Београда; праћење, контрола, 
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извештавање услуге лични пратилац за децу са сметњама у развоју; праћење, контрола, извештавање услуге 

персонални асистент за особе са инвалидитетом; праћење, контрола, извештавање услуге прихватилиште за 

жене и децу жртве насиља у породици; праћење, контрола, извештавање посебно организованог превоза 

особа са инвалидитетом; расписивање Јавног позива за финансирање програма од јавног интереса за 

имплементацију програма и пројеката удружења која за циљ имају унапређење положаја осетљивих група 

грађана; расписивање Јавног позива за финансирање програма од јавног интереса и праћење програмских 

активности удружења из области заштите особа са инвалидитетом и послови везани за њихово финансирање; 

расписивање Јавног позива за финансирање програма од јавног интереса и праћење програмских активности 

удружења из области борачко-инвалидске заштите и послови везани за њихово финансирање; расписивање 

Јавног позива за финансирање програма од јавног интереса и праћење програмских активности удружења из 

области социјалне заштите и послови везани за њихово финансирање; активну и континуирану сарадњу са 

удружењима у циљу пружања подршке која за сврху има ширење мреже и унапређење услуга социјалне 

заштите; развијање и унапређивање партнерске сарадње са међународним организацијама и институцијама 

са сличном делатношћу; континуирану контролу тока програмских и пројектних активности удружења 

којима су одобрена средства на основу јавних позива; планирање, припрему спровођења и праћење 

спровођења пројеката који се финансирају из фондова ЕУ у области социјалне заштите и других сродних 

области; праћење примена међународних конвенција, препорука и законодавства и сачињавање 

одговарајућих планова и извештаја у наведеној области; покретање активности везаних за развој интегралног 

модела социјалне заштите на локалном нивоу, праћење примене закона и интерних прописа који се односе 

на заштиту података о личности и пружање подршке, обавештења и непосредне сарадње са лицем за заштиту 

података о личности у Градској управи града Београда. 

Сектор за правне послове и послове јавних набавки обавља сложене нормативно-правне и 

студијско-аналитичке послове који се односе на: послове јавних набавки и набавки на које се закон не 

примењује, које спроводи Секретаријат и установе социјалне заштите које се финансирају средствима из 

буџета града Београда; планирање, спровођење, анализе, контроле, праћење реализације и извештавање о 

централизованим јавним набавкама, јавним набавкама спроведеним у Секретаријату и набавкама установа 

социјалне заштите у чијем финансирању учествује буџет града Београда и припремање одговарајућих 

информација; праћење реализације свих уговора проистеклих из спроведених набавки; израда предлога 

закључака градоначелника везаних за обезбеђивање средстава за све спроведене јавне набавке, 

централизоване јавне набавке, набавке на које се закон не примењује и праћење реализације по закључцима; 

припрема закључивања уговора о финансирању програма рада у области социјалне заштите; 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 града Београда. 

Сектор за економске послове обавља сложене студијско-аналитичке и финансијско-материјалне 

послове из делокруга изворних послова Града, који се односе на: израду, планирање, анализу, контролу, 

извештавање и извршење финансијског плана Секретаријата за социјалну заштиту; контролу 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; обезбеђивање 

средстава и праћење реализације свих потписаних уговора са добављачима и пружаоцима услуга у периоду 

важења истих; послови контроле захтева и електронског плаћања за утврђена права из области социјалне 

заштите; израда предлога закључака градоначелника у складу са поднетим захтевима Установа социјалне 

заштите чији се рад финансира из буџета града Београда и праћење реализације по закључцима. 

Секретаријат за здравство 

Члан 35. 

Секретаријат за здравство врши послове који се односе на: праћење здравственог стања становништва 

и рада система здравствене заштите, као и старање о спровођењу утврђених приоритета у здравственој 

заштити; стварање услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите на 

територији града; координирање, подстицање, организацију и усмеравање спровођења здравствене заштите; 
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сарадњу са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима на пословима развоја 

здравствене заштите; обезбеђивање средстава за пружање хитне медицинске помоћи, у складу са законом; 

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; 

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, 

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 закуп пословног простора и опреме, изградњу, одржавање и опремање 

здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо одржавање просторија, медицинске, 

немедицинске опреме, превозних средстава и опреме у области интегрисаног здравственог информационог 

система, као и друге обавезе одређене законом и актом о оснивању; активности везане за спровођење 

поступака јавних набавки од стране здравствених установа чији је оснивач град, а за које су средства 

обезбеђена у буџету града; планирање и спровођење јавних набавки из надлежности Секретаријата; праћење 

рада здравствених установа, чији је оснивач град, разматрањем њихових годишњих програма рада и 

извештаја о раду и финансијском пословању; учествовање у спровођењу мера и финансирању пројеката у 

циљу подстицања наталитета на територији града; обезбеђење рада здравствене службе за време одржавања 

разних манифестација на територији града; 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 хармонизације из области здравствене заштите од интереса за град. 

Секретаријат може да врши послове који се односе на: мере за обезбеђивање и спровођење здравствене 

заштите од интереса за грађане на територији града, којима се стварају услови за бољу доступност и 

приступачност у коришћењу здравствене заштите на њеној територији у здравственим установама у јавној 

својини, а који су виши од норматива, односно стандарда прописаних законом и прописима донетим за 

спровођење закона у погледу простора, опреме, кадра, лекова и медицинских средстава, који се не обезбеђују 

под условима прописаним законом којим се уређује здравствено осигурање, као и друга неопходна средства 

за рад здравствене установе којима се постиже виши стандард у обезбеђивању здравствене заштите; 

обезбеђивање средстава за извршавање обавеза по извршним судским одлукама, за здравствене установе у 

јавној својини на својој територији, које се не финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања 

или на други начин у складу са законом; предлагање посебних програма здравствене заштите за поједине 

категорије становништва, односно врсте болести које су специфичне за град, а за које није донет посебан 

програм здравствене заштите на републичком нивоу, као и утврђивање цене тих појединачних услуга, 

односно програма. Секретаријат врши и друге послове у овој области у складу са законом, статутом града и 

другим прописима. 

Секретаријат предузима мере за oбeзбeђивaњe и спровођења активности у областима деловања jaвнoг 

здравља, у оквиру посебних програма из области jaвнoг здравља, од интереса за становништво на територији 

града, и то: мeђусeктoрску сарадњу, кooрдинaциjу, подстицање, oргaнизaциjу и усмеравање спровођења 

активности у областима jaвнoг здравља кoja се oствaруje зajeдничкoм активношћу органа града, носилаца и 

учесника у области jaвнoг здравља; праћење здравственог стања становништва и рада здравствена службе, 

као и предлагање и предузимање мера за њихово унапређење; промоцију здравља и спровођење мера за 

очување и унапређење здравља и животне средине и радне околине, eпидeмиoлoшки надзор, спречавање и 

сузбиjaњe заразних и нeзaрaзних болести, повреда и фактора ризика, као и других мера и активности у 

области јавног здравља у складу са законом; oбeзбeђивaњe услова за обављање делатности здравствених 

установа, планирање и остваривање програма у области jaвнoг здравља; oбeзбeђивaњe услова за брзо 

рeaгoвaњe у кризним и ванредним ситуaциjaмa у складу са мерама владе; jaчaњe капацитета носилаца 

активности и учесника у областима деловања jaвнoг здравља; oбaвeштaвaњe надлежних државних органа и 

jaвнoсти o свим ризицима и другим jaвнo-здрaвствeним проблемима који могу имати негативне последице 

по здравље становништва; подршку раду и развоју носилаца активности и учесника у систему jaвнoг здравља 

на свojoj територији, у складу са законом; учествује у припреми и реализацији Плана јавног здравља на нивоу 

града, као и доношењу и финансирању посебних програма из области jaвнoг здравља на нивоу града, кoje 
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сачињава у сарадњи са институтима и заводима jaвнo здравље, у складу са законом. Секретаријат врши и 

послове државне управе у области здравства, које република повери Граду. 

Секретаријат врши послове који се односе на заштиту права пацијената на територији града у складу 

са законом, осим оне које у складу са статутом града обезбеђује градска општина, и то: организовани приступ 

заштите права пацијената, пружање подршке у унапређењу и остваривању заштите права пацијената, 

организовање и координацију рада саветника пацијената на територији града 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. Секретаријат врши стручне, оперативне и административно-техничке послове за 

потребе Савета за здравље. 

Секретаријат врши и друге послове у овој области у складу са законом, статутом града и другим 

прописима. 

Члан 36. 

У Секретаријату за здравство образују се унутрашње организационе јединице, и то: 

1. Сектор за здравствену заштиту и јавно здравље 

а) Одељење за организацију здравствене службе и здравствену заштиту 

б) Одељење за јавно здравље 

в) Одељење за програме и пројекте из области здравствене заштите и јавног здравља и анализу 

инвестиција из области здравствене заштите 

2. Сектор за правне и економске послове 

а) Одељење за правне послове 

– Одсек за административно-техничке послове 

б) Одељење за економске послове 

3. Сектор за заштиту права пацијената 

а) Одељење за заштиту права пацијената 

б) Одељење за студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове у области заштите права 

пацијената. 

У Сектору за здравствену заштиту и јавно здравље обављају се послови који се односе на: праћење 

здравственог стања становништва и рада система здравствене заштите на територији града; стварање услова 

за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите на територији града; 

координирање, подстицање, организацију и усмеравање спровођења здравствене заштите; праћење рада 

здравствених установа, чији је оснивач Град, разматрањем њихових годишњих програма рада и извештаја о 

раду; учествовање у спровођењу мера и финансирању пројеката у циљу подстицања наталитета на територији 

града; обезбеђење рада здравствене службе за време одржавања разних манифестација на територији града; 

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 хармонизације из области здравствене 

заштите од интереса за град; предлагање посебних програма здравствене заштите за поједине категорије 

становништва, односно врсте болести које су специфичне за град, а за које није донет посебан програм 

здравствене заштите на републичком нивоу, као и утврђивање цене тих појединачних услуга, односно 

програма; припремање пројеката и програма из области здравствене заштите; мeђусeктoрска сарадња, 

кooрдинaциjа, подстицање, oргaнизaциjа и усмеравање спровођења активности у областима jaвнoг здравља 

кoja се oствaруje зajeдничкoм активношћу органа града, носилаца и учесника у области jaвнoг здравља; 

промоцију здравља и спровођење мера за очување и унапређење здравља и животне средине и радне околине, 

eпидeмиoлoшки надзор, спречавање и сузбиjaњe заразних и нeзaрaзних болести, повреда и фактора ризика, 
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као и других мера и активности у области јавног здравља у складу са законом; oбeзбeђивaњe услова за 

обављање делатности здравствених установа, планирање и остваривање програма у области jaвнoг здравља; 

oбeзбeђивaњe услова за брзо рeaгoвaњe у кризним и ванредним ситуaциjaмa у складу са мерама Владе; jaчaњe 

капацитета носилаца активности и учесника у областима деловања jaвнoг здравља; oбaвeштaвaњe надлежних 

државних органа и jaвнoсти o свим ризицима и другим jaвнo-здрaвствeним проблемима који могу имати 

негативне последице по здравље становништва; подршку раду и развоју носилаца активности и учесника у 

систему jaвнoг здравља на свojoj територији, у складу са законом; учествовање у припреми и реализацији 

Плана јавног здравља на нивоу Града, као и доношењу и финансирању посебних програма из области jaвнoг 

здравља на нивоу Града, кoje сачињава у сарадњи са институтима и заводима за jaвнo здравље, у складу са 

законом; активности везане за анализирање, израду, праћење и реализацију програма и пројеката из области 

здравствене заштите и јавног здравља; процену стања објеката и опреме здравствених установа и израду 

анализа и предлагање мера за побољшање постојећег стања; 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 и јавног здравља; остваривање сарадње са 

Министарством здравља Републике Србије, Републичким фондом за здравствено осигурање, органима 

Градске управе града Београда, здравственим и другим установама, као и хуманитарним и стручним 

организацијама, савезима и удружењима. 

У Сектору за правне и економске послове, обављају се послови који се односе на: примену закона и 

других прописа из области здравствене заштите и јавног здравља, 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; послове у вези са обезбеђивањем средстава 

за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач Град у складу са законом и Планом 

мреже здравствених установа, а који обухватају закуп пословног простора и опреме, изградњу, одржавање и 

опремање здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо одржавање просторија, 

медицинске, немедицинске опреме, превозних средстава и опреме у области интегрисаног здравственог 

информационог система, као и друге обавезе одређене законом и актом о оснивању; обезбеђивање средстава 

за извршавање обавеза по извршним судским одлукама, за здравствене установе у јавној својини на својој 

територији, које се не финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања или на други начин у 

складу са законом; финансијско-материјалне послове; обезбеђивање средстава за финансирање пројеката и 

програма из области здравствене заштите и јавног здравља; израду финансијског плана Секретаријата; 

активности везане за спровођење поступака јавних набавки од стране здравствених установа чији је оснивач 

Град, а за које су средства обезбеђена у буџету Града, као и јавних набавки које спроводи Секретаријат; рад 

у САП систему; пружање правне помоћи грађанима у остваривању права из области здравствене заштите; 

разматрање представки, притужби, петиција и предлога грађана, поступање по њима и обавештавање 

грађана; остваривање сарадње са Министарством здравља, Републичким фондом за здравствено осигурање, 

органима Градске управе града Београда, здравственим и другим установама. 

 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 
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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; разматрање извештаја о раду саветника за заштиту права 

пацијената; студијско-аналитички и статистичко-евиденциони послови који омогућавају праћење и анализу 

заштите права пацијената; старање о електронској апликацији која се води у Сектору „Евиденција о броју 

поднетих приговора и броју датих савета саветника за заштиту права пацијената”; обавља стручне, 

оперативне и административно-техничке послове за потребе Савета за здравље. 

Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

Члан 37. 

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 и текуће одржавање средњих школа; предлагање именовања и разрешења 

чланова школских одбора у сарадњи са представницима органа школа, градских општина и града; доношење 

одлуке о прекиду образовно васпитног рада у школама; спровођење поступака јавних набавки из 

надлежности секретаријата; стручно усавршавање запослених у школама; праћење стања заштите и 

безбедности ученика у школама; обезбеђење средстава за јубиларне награде и помоћ запосленима у основној 

и средњој школи, превоз запослених, заштиту и безбедност ученика и друге текуће расходе, осим оних за 

које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије и градских општина; реализацију пројеката од значаја 

за област образовања и васпитања, конкурса за стипендирање 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; утврђивање услова и начина остваривања права на регресирање 

трошкова наставе у природи и трошкова екскурзије и врши друге послове у складу са законом, Статутом 

града и другим прописима. 

Секретаријат у области образовања врши и послове који се односе на вођење првостепеног управног 

поступка и доношење решења о утврђивању права на регресирање трошкова наставе у природи и трошкова 

екскурзије. 

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 и финансирање изградње, реконструкције, 

инвестиционог и текућег одржавања и опремања објеката 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 заштита деце предшколског узраста) у складу са законом и праћење целокупног финансијског 

пословања предшколских установа; јавне набавке из надлежности секретаријата; предлагање именовања и 

разрешења чланова управних одбора предшколских установа у сарадњи са представницима органа 

предшколских установа, градских општина и града; предлагање именовања и разрешења чланова управних 

и надзорних одбора установа за рекреативни боравак деце, у сарадњи са представницима органа установа, 

градских општина и града; утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским 

установама чији је оснивач град Београд; утврђивање услова и начина остваривања права на накнаду укупних 

и дела 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; праћење и обезбеђивање 
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контроле исхране и превентивне здравствене заштите у предшколским установама; вршење интерног 

санитарно-хигијенског надзора објеката предшколских установа; 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; сарадњу са другим надлежним организацијама; реализацију конкурса друштвених и 

невладиних организација из области образовања и дечје заштите и врши друге послове у складу са законом, 

Статутом града и другим прописима. 

Секретаријат у области дечје заштите врши и послове који се односе на вођење првостепеног управног 

поступка и доношење решења о праву на накнаду укупних и дела трошкова боравка деце у предшколским 

установама. 

Секретаријат у области образовања врши поверене послове инспекцијског надзора над радом установа 

из области образовања и васпитања, као и друге послове државне управе које република повери граду. 

Секретаријат у области дечје заштите врши 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. 

Делокругом рада Секретаријата за образовање и дечју заштиту, обухваћени су, односно 

систематизовани послови који се обављају у области образовања и у области дечје заштите, у складу са 

позитивним законским прописима. 

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 одредбама Закона о 

основама система образовања и васпитања, Закона о основном образовању и васпитању, Закона о средњем 

образовању и васпитању, Закона о општем управном поступку, Закона о инспекцијском надзору, Закона о 

просветној инспекцији и других закона и подзаконских аката донетих на основу закона. 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, обављају се послови локалне 

самоуправе (изворни послови) из области образовања и васпитања, који се финансирају из буџета Града: 

стручно усавршавање запослених у школама; обезбеђење средстава за јубиларне награде и помоћ 

запосленима у основној и средњој школи, превоз запослених, заштита и безбедност ученика, осим средства 

која се обезбеђују у буџету Републике Србије и градских општина; праћење стања заштите и безбедности 

ученика у школама; капиталне издатке и друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у 

буџету Републике Србије (планирање и реализација изградње нових школских објеката, реконструкција и 

инвестиционо одржавање постојећих школских објеката и текуће одржавање средњих школа). 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања, обављају се послови који се односе на 

оснивање основних школа и утврђивање броја и просторног распореда основних школа (мрежа основних школа). 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања, у сарадњи са представницима органа 

школа, градских општина и града, врши се предлагање именовања и разрешења чланова школских одбора. 

Полазећи од великог броја школа у Београду, стања школских објеката и потребе за инвестиционим и 

текућим одржавањем, као и стварања услова за несметан и квалитетан рад васпитно образовних установа – 

школа, уз пуну примену Закона о планирању и изградњи и Закона о јавним набавкама, спроводе се поступци 

јавних набавки из надлежности секретаријата. 

На основу Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику 

обављају се послови координације рада интерресорних комисија за процену потреба за пружањем додатне 

образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику. 

На основу Закона о ученичком и студентском стандарду донета је Одлука о ученичким и студентским 

стипендијама („Сл. лист града Београда”, бр. 10/2016), на основу које се објављује конкурс за стипендирање 

средњошколаца и студената и студената и средњошколаца са инвалидитетом. 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања, обавља се сарадња са другим 

надлежним установама и организацијама. 
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Реализација пројеката од значаја за област образовања и васпитања, врши се, поред осталог, кроз 

реализацију продуженог боравка у складу са Одлуком о финансирању наставника разредне наставе 

ангажованих за обављање послова у продуженом боравку ученика III и IV разреда основне школе. 

У складу са одредбама Закона о финансијској подршци породици са децом односно Одлуком о праву 

на регресирање трошкова наставе у природи и трошкова екскурзије утврђују се услови и начин остваривања 

права на регресирање трошкова наставе у природи и трошкова екскурзије и врше послови који се односе на 

вођење првостепеног управног поступка и доношење решења о утврђивању права на регресирање трошкова 

наставе у природи и трошкова екскурзије. 

Секретаријат у области образовања, сходно Закону о основама система образовања и васпитања, врши 

поверене послове инспекцијског надзора над радом установа из области образовања и васпитања, као и друге 

послове државне управе које република повери граду. 

У складу са чланом 1. Закона о предшколском васпитању и образовању, предшколско васпитање и 

образовање остварује се у складу са Уставом, Законом о основама система образовања и васпитања, 

ратификованим међународним конвенцијама и овим законом, полазећи од права детета, развојних, 

образовних, културних, здравствених и социјалних потреба деце и породица са децом предшколског узраста. 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања, у сарадњи са представницима органа 

предшколских установа, градских општина и града, врши се предлагање именовања и разрешења чланова 

управних одбора предшколских установа. 

На основу Закона о предшколском васпитању и образовању, предшколска установа обавља и делатност 

којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, 

у складу са законом, у ком циљу се врше послови праћења и обезбеђивања контроле исхране и превентивне 

здравствене заштите у предшколским установама и вршење интерног санитарно-хигијенског надзора 

објеката предшколских установа. 

На основу Закона о предшколском васпитању и образовању, предшколску установу може да оснује 

јединица локалне самоуправе, у складу са законом, у ком циљу се обављају послови који се односе на: 

оснивање предшколских установа, односно доношење мреже предшколских установа на територији града. 

Законом о предшколском васпитању и образовању, на основу кога се начин и поступак уписа деце у 

предшколску установу ближе уређује статутом установе уз сагласност оснивача, врше се послови који се 

односе на давање сагласности на начин и поступак уписа деце у предшколске установе. 

На Закона о предшколском васпитању и образовању, врши се финансирање других посебних и 

специјализованих програма, у складу са потребама и интересима деце и родитеља, према могућностима 

предшколске установе и јединице локалне самоуправе, односно подстиче се остваривање програма и облика 

рада са децом предшколског узраста, у складу са законом. 

С обзиром да на основу Закона о предшколском васпитању и образовању одлуку о висини економске 

цене програма васпитања и образовања у предшколским установама доноси оснивач, то је овом одлуком 

предвиђено утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији 

је оснивач град Београд. 

Имајући у виду велики број објеката предшколских установа у Београду, стање истих и потребу за 

инвестиционим и текућим одржавањем, као и потребу стварања услова за несметан и квалитетан рад са децом 

и боравак деце у предшколским установама, уз пуну примену Закона о планирању и изградњи и Закона о 

јавним набавкама, односно Закона о основама система образовања и васпитања, спроводе се поступци јавних 

набавки из надлежности секретаријата. 

Сарадња са другим надлежним организацијама и реализација конкурса друштвених и невладиних 

организација из области образовања и дечје заштите, обавља се на основу чл. 51. Закона о основама система 

образовања и васпитања. 

На основу Закона о друштвеној бризи о деци и одредаба Одлуке о промени оснивачког акта Центра 

дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда врше се послови који се односе на оснивање установа и 

организација у области дечје заштите, односно установа за рекреативни боравак деце (Центра), обезбеђује се 

учешће у финансирању изградње, инвестиционог одржавања и опремања објеката за рекреативни боравак 

деце, финансирање осигурања објеката и опреме установа за рекреативни боравак деце и врши предлагање 



101 

именовања и разрешења чланова управних и надзорних одбора установа за рекреативни боравак деце, 

односно Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, у име оснивача града Београда. 

У складу са одредбама Закона о финансијској подршци породици са децом односно Одлуком о правима 

детета у области финансијске подршке породици са децом на територији града Београда и Одлуком о праву 

на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко 

лице на територији града Београда за радну 2019/20. годину утврђују се услови и начин остваривања права 

на накнаду укупних, односно дела трошкова боравка деце у предшколским установама, одмора и рекреације 

и утврђивање већег обима права од права утврђених законом и повољнијих услова за њихово остваривање и 

врше послови који се односе на вођење првостепеног управног поступка и доношење решења о праву на 

накнаду укупних, односно дела трошкова боравка деце у предшколским установама. 

На основу Закона о финансијској подршци породици са децом и Правилника о ближим условима и 

начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом, Секретаријат у области дечје 

заштите врши 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. 

Члан 38. 

У Секретаријату се, за обављање изворних послова Града и поверених послова државне управе, 

образују се унутрашње организационе јединице, и то: 

1. Сектор за делатност образовања 

2. Сектор за делатност дечје заштите 

а) Одељење за делатност дечје заштите 

3. Сектор за превентивну заштиту и контролу квалитета исхране 

4. Сектор за студијско-аналитичке послове јавних набавки 

а) Одељење за студијско-аналитичке послове и послове јавних набавки 

5. Сектор за инвестиционе и студијско-аналитичке послове 

а) Одељење за школске објекте и објекте установа за децу 

6. Сектор за финансијско-материјалне послове 

а) Одељење за образовање 

б) Одељење за дечју заштиту 

в) Одељење за контролу и праћење индиректних буџетских корисника 

г) Одељење за САП подршку индиректним буџетским корисницима и праћење реализације 

програмског буџета 

7. Сектор за управно-правне и нормативне послове 

а) Одељење за управно-правне и нормативне послове 

б) Одељење за сарадњу са предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице 

8. Сектор за инспекцијски надзор 

а) Одељење за инспекцијски надзор основних школа, школа за основно образовање одраслих и 

основних и средњих школа за ученике са сметњама у развоју 

б) Одељење за инспекцијски надзор предшколских установа, средњих, музичких и уметничких школа. 

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; 
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– 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; 

– 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 у оквиру којег се образује Одељење 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 
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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 образовања, 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; 

– 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 за 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; 
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– 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 у оквиру којег се образује 

Одељење 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; 

– 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 у оквиру којег се образује Одељење за 

школске објекте и објекте установа за децу, 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; 
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– 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. 

У Сектору за финансијско-материјалне послове, у оквиру којег се образују четири одељења: 

Одељење за образовање, Одељење за дечју заштиту, Одељење за контролу и праћење индиректних 

буџетских корисника и Одељење за САП подршку индиректним буџетским корисницима и праћење 

реализације програмског буџета 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; 
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– Статистичко-евиденционе послове у делатности установа за децу; 

– 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 управно-правне и нормативне послове у оквиру којег се образују два одељења: 

Одељење за управно-правне и нормативне послове и Одељење за сарадњу са предшколским установама чији 

је оснивач друго правно или физичко лице врше се послови из делокруга изворних послова Града у области 

образовања и дечје заштите и послови из делокруга поверених послова државне управе. 

а) 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. 

б) 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; 

– 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. 
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У Сектору за инспекцијски надзор у оквиру којег се образују два одељења: Одељење за инспекцијски 

надзор основних школа, школа за основно образовање одраслих и основних и средњих школа за ученике са 

сметњама у развоју и Одељење за инспекцијских надзор предшколских установа, средњих, музичких и 

уметничких школа, 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 

Члан 39. 

Секретаријат за културу, обавља послове локалне самоуправе у области културе утврђене законом и 

Статутом града Београда, стара се о општем интересу у култури, начину остваривања општег интереса у 

култури, обављању културних делатности, правима, обавезама и одговорностима Града у култури, као и о 

условима за деловање свих субјеката у култури на територији Града и, у складу са тим, врши послове који се 

односе на: стварање могућности за интензиван континуиран и усклађен културни развој; стварање услова за 

развој и подстицање савременог културног и уметничког стваралаштва; откривање, прикупљање, 

истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштиту, очување, представљање, интерпретацију, 

коришћење и управљање културним наслеђем; финансирање текућих расхода и издатака и остваривање 

програма установа културе чији је оснивач Град; програме и пројекте установа културе, удружења у култури 

и других субјеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности; обезбеђивање 

услова за доступност културног наслеђа и културних садржаја јавности; стварање услова за подстицање 

самосталног културног и уметничког стваралаштва; подстицање аматерског културног и уметничког 

стваралаштва; подстицање дечјег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури; подстицање 

међуресорне сарадње институција културе са релевантним чиниоцима из других области и друга питања 
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утврђена законом као општи интерес у области културе; доношење плана развоја културе у складу са законом 

и стратегијом, а за који се средства за финансирање обезбеђују у буџету Града; припрему нацрта и предлога 

аката које доносе органи Града из области културе; израду анализа, извештаја и информација из надлежности 

секретаријата; оснивање установа културе; стварање услова за рад музеја, библиотека и других установа 

културе чији је оснивач Град; организовање вршења послова у вези са заштитом културних добара од значаја 

за Град; провера општих аката установа културе чији је оснивач Град пре достављања на сагласност 

оснивача; планирање и реализацију изградње објеката културе, реконструкцију, инвестиционо одржавање и 

текуће одржавање објеката које користе установе културе чији је оснивач Град; спровођење поступка јавних 

набавки из надлежности секретаријата; планирање и припрему финансијског плана секретаријата и праћење 

реализације истог; давање сагласности на финансијске планове индиректних корисника буџета Града и 

праћење извршења истих; праћење уговором преузетих обавеза и њихово благовремено измирење; 

предузимање радњи ради спровођења надзора над поштовањем рокова измирења новчаних обавеза 

индиректних корисника средстава буџета Града; обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање 

програма и пројеката у области културе од значаја за Град; вршење контроле реализације и наменског 

коришћења средстава која се, из буџета Града преносе репрезентативним удружењима у култури код којих 

су стекли статус самостални уметници за које Град обезбеђује средства из буџета Града за учешће у плаћању 

доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање, у складу са законом 

којим се уређује култура; припрему нацрта одлуке којом се утврђују манифестације од значаја за Град из 

делокруга секретаријата, уређује начин њиховог спровођења и реализације и обезбеђивање услова за њихово 

одржавање; изградњу и постављање споменика и спомен обележја на површинама јавне намене уз претходно 

прибављену сагласност министарства надлежног за послове културе; одређивање назива тргова и улица; 

припрему нацрта одлуке којом се одређује песма Града и уређују текст, музика и употреба песме; 

додељивање награда и признања у области уметности; одређивање услова за прихватање поклона у области 

културе Граду; старање о легатима Града у области културе; поверавање поклона и легата у области културе 

на чување, коришћење и презентацију; обавља и друге послове у овој области у складу са законом, Статутом 

и другим прописима. Секретаријат за културу, у оквиру послова које обавља, нама поверене послове. 

Члан 40. 

У Секретаријату за културу образују се следеће унутрашње целине: 

1. Сектор за правне послове 

а) Одељење за правне послове 

б) Одељење за старање о објектима културе 

2. Сектор за економске послове 

а) Одељење за планирање буџета 

б) Одељење за извршење буџета 

в) Одељење за имплементацију САП система код ИБК 

3. Сектор за културно наслеђе и савремено културно и уметничко стваралаштво 

а) Одељење за културно наслеђе и савремено културно и уметничко стваралаштво 

б) Одељење за споменике и називе тргова и улица. 

Сектор за правне послове у оквиру кога се образују два одељења: 

Одељење за правне послове које обухвата послове који се односе на: обављање послова локалне 

самоуправе у области културе утврђене законом и Статутом града Београда; старање о општем интересу у 

култури, начину остваривања општег интереса у култури, обављању културних делатности, правима, 

обавезама и одговорностима Града у култури, као и о условима за деловање свих субјеката у култури на 

територији Града; старање о могућностима за интензиван континуиран и усклађен културни развој; припрему 

нацрта и предлога аката које доносе органи Града из области културе; оснивање установа културе; проверу 

општих аката установа културе чији је оснивач Град пре достављања на сагласност оснивача; вршење 

контроле реализације и наменског коришћења средстава која се, из буџета Града преносе репрезентативним 

удружењима у култури код којих су стекли статус самостални уметници за које Град обезбеђује средства из 

буџета Града за учешће у плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за 
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здравствено осигурање, у складу са законом којим се уређује култура; израду анализа, извештаја и 

информација из надлежности секретаријата; обављање и других послова у овој области у складу са законом, 

Статутом и другим прописима. 

Одељење за старање о објектима културе које обухвата послове који се односе на: планирање и 

реализацију изградње објеката културе, реконструкцију, инвестиционо одржавање и текуће одржавање 

објеката које користе установе културе чији је оснивач Град; спровођење поступка јавних набавки из 

надлежности секретаријата; израду анализа, извештаја и информација из надлежности секретаријата; 

обављање и других послова у овој области у складу са законом, Статутом и другим прописима. 

Сектор за економске послове у оквиру кога се образују три одељења: 

Одељење за планирање буџета које обухвата послове који се односе на: планирање средстава за 

финансирање текућих расхода и издатака и остваривање програма установа културе чији је оснивач Град; 

планирање и припрему финансијског плана секретаријата; давање сагласности на финансијске планове 

индиректних корисника буџета Града; праћење уговором преузетих обавеза; предузимање радњи ради 

спровођења надзора над поштовањем рокова измирења новчаних обавеза индиректних корисника средстава 

буџета Града; планирање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области 

културе од значаја за Град; израда анализа, извештаја и информација из надлежности секретаријата; 

обављање и других послове у овој области у складу са законом, Статутом и другим прописима. 

Одељење за извршење буџета које обухвата послове који се односе на: извршење планираних 

средстава за финансирање текућих расхода и издатака и остваривање програма установа културе чији је 

оснивач Град; извршење финансијског плана секретаријата и праћење реализације истог; извршење 

финансијских планова индиректних корисника буџета Града и праћење извршења истих; извршење уговором 

преузетих обавеза и њихово благовремено измирење; предузимање радњи ради спровођења надзора над 

поштовањем рокова измирења новчаних обавеза индиректних корисника средстава буџета Града; праћење 

извршења обезбеђених средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе 

од значаја за Град; израду анализа, извештаја и информација из надлежности секретаријата; обављање и 

других послова у овој области у складу са законом, Статутом и другим прописима. 

Одељење за имплементацију САП система код ИБК које обухвата послове који се односе на: 

дефинисање програма, програмских активности и пројеката са ИБК; контрола и одобравање унетих 

програма, програмских активности и пројеката; креирање и усаглашавање индикатора између ДБК и ИБК; 

креирање и усаглашавање циљева између ДБК и ИБК; комуникација са координаторима Секретаријата за 

финансије, ИБК у циљу решавања специфичних проблема насталих у току рада у САП систему и учешће у 

радионицама; припрема смерница и упутстава за креирање кварталних и коначних извештаја о извршењу 

програмског буџета; отклањање пропуста у сарадњи са ИБК у имплементацији САП система; израда анализа, 

извештаја и информација из надлежности секретаријата; обављање и других послова у овој области у складу 

са законом, Статутом и другим прописима. 

Сектор за културно наслеђе и савремено културно и уметничко стваралаштво у оквиру кога се 

образују два одељења: 

Одељење за културно наслеђе и савремено културно и уметничко стваралаштво које обухвата послове 

који се односе на: доношење плана развоја културе у складу са законом и стратегијом а за који се средства 

за финансирање обезбеђују у буџету Града; стварање услова за развој и подстицање савременог културног и 

уметничког стваралаштва; откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, 

заштиту, очување, представљање, интерпретацију, коришћење и управљање културним наслеђем; програме 

и пројекте установа културе, удружења у култури и других субјеката у култури који својим квалитетом 

доприносе развоју културе и уметности; обезбеђивање услова за доступност културног наслеђа и културних 

садржаја јавности; стварање услова за подстицање самосталног културног и уметничког стваралаштва; 

подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва; подстицање дечјег стваралаштва и 

стваралаштва за децу и младе у култури; подстицање међуресорне сарадње институција културе са 

релевантним чиниоцима из других области и друга питања утврђена законом као општи интерес у области 

културе; стварање услова за рад музеја, библиотека и других установа културе чији је оснивач Град; 

организовање вршења послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Град; припрему нацрта 

одлуке којом се одређује песма Града и уређују текст, музика и употреба песме; додељивање награда и 

признања у области уметности; одређивање услова за прихватање поклона у области културе Граду; старање 
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о легатима Града у области културе; поверавање поклона и легата у области културе на чување, коришћење 

и презентацију; израду анализа, извештаја и информација из надлежности секретаријата; обављање и других 

послова у овој области у складу са законом, Статутом и другим прописима. 

Одељење за споменике и називе тргова и улица које обухвата послове који се односе на: изградњу и 

постављање споменика и спомен обележја на површинама јавне намене Града уз претходно прибављену 

сагласност министарства надлежног за послове културе; стварање услова за финансирање и одржавање 

споменика и скулптуралних дела на површинама јавне намене на територији Града; одређивање назива 

тргова и улица на територији Града уз претходно прибављену сагласност надлежног органа; израду анализа, 

извештаја и информација из надлежности секретаријата; обављање и других послова у овој области у складу 

са законом, Статутом и другим прописима. 

Секретаријат за спорт и омладину 

Члан 41. 

Секретаријат 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 

93 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; 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 по облику 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 члана одговарајуће европске – међународне 

студентске асоцијације; као и друге послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима. 

Секретаријат, преко градског спортског инспектора као поверени посао, 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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Члан 42. 

У Секретаријату за спорт и омладину образују се унутрашње организационе јединице, и то: 

1. Сектор за програме и пројекте у области спорта 

а) Одељење за програме и пројекте 

2. Сектор за програме и пројекте у области омладине 

а) Одељење за програме и пројекте 

3. Сектор за правно-економске послове и послове инвестиција 

а) Одељење за правно-нормативне послове и послове инвестиција 

б) Одељење за финансијско-материјалне послове 

4. Сектор за инспекцијски надзор у спорту 

а) Одељење за инспекцијски надзор у спорту. 

У Сектору за програме и пројекте у области спорта, као унутрашња целина, образује се Одељење за 

програме и пројекте које обавља међусобно повезане послове и то: студијско-аналитичке, информатичке, 

нормативне, финансијско-материјалне, документационе и друге стручне послове који се односе на: 

планирање, програмирање, развој, унапређење и праћење стања система спорта на нивоу града Београда. 

Обављањем ових послова обезбеђује се задовољавање потреба грађана у области спорта и то кроз: 

суфинансирање општинског и финансирање градског нивоа система предшколских и школских спортских 

94 такмичења, обезбеђивање посебних услова за рад са младим спортским талентима, финансирање 

делатности организација у области спорта које је основао Град и остваривање програма или делова програма 

других организација којима се доприноси задовољавању потреба грађана у области спорта на нивоу Града, 

организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Град, обезбеђивање услова 

за рад спортских организација и стручњака у организацијама у области спорта на територији Града и доделу 

награда и признања у области спорта; обезбеђивање услова за реализацију школских спортских програма 

током зимског и летњег распуста; израду предлога закључака, извештаја и информација у вези са 

реализацијом планско-програмских активности корисника средстава буџета града Београда за 

Градоначелника, Градско веће града Београда и Скупштину града Београда и њихова радна тела; сарадњу са 

надлежним органима државне управе, организационим јединицама Градске управе града Београда и 

општинске управе (посебно у систему школског спорта), стручним институцијама, установама, предузећима, 

и другим субјектима у области спорта. 

У Сектору за програме и пројекте у области омладине, као унутрашња целина, образује се Одељење 

за програме и пројекте кроз послове из области рада са омладином (омладински програми и пројекти) врши 

студијско-аналитичке, стручно-оперативне нормативне, финансијско-материјалне, информатичке и друге 

стручне послове кроз праћење рада и сарадњу са невладиним организација чији програмски садржаји 

задовољавају потребе и интересе младих; подстиче и прати програме омладинских организација који су 

мултидисциплинарни по свом садржају (образовање, здравство, екологија, култура, омладински туризам, 

самозапошљавање) и разноврсни по облику рада (курсеви, смотре, радионице, такмичења, семинари, 

манифестације и др.); обезбеђује услове за рад установа које организовано раде са надареним и талентованим 

младима (откривање, индентификација, усмеравање и праћење развоја и напредовања надарених); 

обезбеђивање услова за реализацију програма за младе школског узраста током зимског и летњег распуста; 

у сарадњи са општинама обезбеђује услове за реализацију програма за младе; обезбеђивање услова за 

реализацију омладинских програма током зимског и летњег распуста; обезбеђује услове за стручно 

усавршавање младих талената (ученици и студенти) из разних области науке и стваралаштва (одласци на 

међународна такмичења у иностранство и презентације научних радова), учествује у изради Стратегије за 

унапређење положаја младих на нивоу Града и учешће у припреми акционог плана политике за младе на 

нову Града. Врши израду предлога закључака, извештаја и информација у вези са реализацијом планско-

програмских активности корисника средстава буџета града Београда за Градоначелника, Градско веће града 

Београда и Скупштину града Београда и њихова радна тела; сарађује са надлежним органима државне управе, 

организационим јединицама Градске управе града Београда и општинске управе, стручним институцијама, 

установама, предузећима, и другим субјектима у области омладине. 
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У Сектору за правно-економске послове и послове инвестиција, као унутрашња целина, образује 

се: Одељење за правно-нормативне послове и послове инвестиција у којем се обављају нормативно-правни, 

студијско-аналитички, стручно-оперативни, информатички, документациони и канцеларијски послови који 

се односе на: припрему и израду нацрта одлука и других прописа, решења, уговора, предлога закључака и 

друго; припрему и израду извештаја, информација и планова; давање мишљења о примени прописа из 

делокруга Секретаријата; припрему и израду модела и предлога уговора; послове из области јавних набавки 

за потребе Секретаријата; послове из области радних односа, као и други правни послови; припрему, 

инвестиција и инвестиционог одржавања, а који се финансирају из буџета Града; у области инвестиција 

обављају се послови који се односе на одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују 

потребе у области спорта на нивоу Града, а посебно послови обезбеђивања реализације нових инвестиција и 

инвестиционог одржавања у установе, јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач Град. Сектор за 

правно-економске послове и послове инвестиција, обавља и друге стручно-оперативне послове који се 

односе на: припрему и израду прописа и других општих аката које доноси Скупштина града Београда у 

области спорта и рада са омладином, праћење реализације инвестиционих улагања у спортске објекте и 

опрему; давање примедби, предлога и мишљења на нацрте закона и других прописа и њихову примену; 

праћење праксе и примене закона и других прописа, упутстава и мишљења за спровођење поступака јавних 

набавки радова, добара и услуга; израду планова и спровођење поступака јавних набавки из надлежности 

Секретаријата; обезбеђивање услова за реализацију јавних набавки које спроводе установе, јавна предузећа 

и привредна друштва за које је ресорно надлежан Секретаријат; обезбеђивање услова за обављање 

делатности установа, јавних предузећа и привредних друштва за које је ресорно надлежан Секретаријат; 

обављање правних послова који су везани за статутарне ствари (оснивачки акт, статут и други општи акти) 

установа, јавних предузећа и привредних друштава за које је ресорно надлежан Секретаријат; израду 

појединачних аката, анализа, извештаја и одговора о питањима или 5 пословима из делокруга Секретаријата; 

учешће у пословима који су везани за доделу награда и признања у области спорта; сарадњу са надлежним 

органима државне управе, организационим јединицама Градске управе града Београда, општинским 

управама, стручним институцијама, установама, предузећима и другим субјектима у области спорта и рада 

са омладином. 

Одељење за финансијско-материјалне послове, у којима се обављају финансијско материјални, 

стручно-оперативни, информатички, документациони и канцеларијски послови који се односе на: припрему 

и израду решења, предлога закључака и друго припрему и израду извештаја, информација и планова, израду 

и извршење годишњег финансијског плана обезбеђења и расподеле средстава; финансијску реализацију 

уговора, планова, програма и пројеката у области спорта и рада са омладином. Сектор за правно-економске 

послове и послове инвестиција, обавља и друге стручно-оперативне послове који се односе на: праћење и 

примену прописа у области буџетског система и предлагање економских инструмената и мера у области 

финансирања спорта и рада са омладином; припрему, израду и извршење годишњег финансијског плана 

обезбеђења и расподеле средстава, израду и финансијску реализацију уговора, односно планова, програма и 

пројеката у области спорта, рада са омладином и младима и сарадње са цивилним друштвом, који се 

финансирају из буџета Града; сарадњу са надлежним органима државне управе, организационим јединицама 

Градске управе града Београда, општинским управама, стручним институцијама, установама, предузећима и 

другим субјектима у области спорта и рада са омладином. 

У Сектору за инспекцијски надзор у спорту, као унутрашња целина, образује се Одељење за 

инспекцијске послове у спорту у коме се обављају послови који се односе на инспекцијски надзор односно 

на спровођење Закона о спорту и прописа донетих на основу овог закона осим за националне спортске савезе, 

организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта и спортске организације које се 

такмиче у професионалним спортским лигама, инспекцијски надзор над поступањем физичких лица и 

организација у области спорта, утврђивање испуњености услова за обављање спортских активности и 

делатности, праћење стања и израда анализа, информација и обавештења из делокруга Сектора 

Секретаријат за озакоњење објеката 

Члан 43. 

Секретаријат за послове озакоњења објеката обавља послове државне управе које је република 

поверила граду, а који се односе на: утврђивање услова за вођење поступка озакоњења, спроводи поступак 
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озакоњења објеката, односно делова објеката изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за 

изградњу, издаје решења о озакоњењу за објекте, односно део објекта који је изграђен, односно 

реконструисан без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, издаје решење о озакоњењу за 

објекте за које је издата грађевинска дозвола у поступку легализације по раније важећим прописима који су 

регулисали легализацију бесправно изграђених објеката, а за које није издата употребна дозвола у том 

поступку, издаје и решења о озакоњењу за објекте на којима је право својине уписано у складу са Законом о 

посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе. 

Секретаријат врши и послове чувања техничке документације, води списа – преглед издатих решења о 

озакоњењу, учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града из делокруга рада 

секретаријата и врши друге послове у складу са законом, статутом града и другим прописима. 

Члан 44. 

У Секретаријату образују се 6 сектора, а у оквиру сваког сектора, образују се унутрашње целине које 

чине укупно 11 одељења и то: 

1. Сектор за подручје општина Палилула и Звездара, у оквиру ког су образовани: 

а) Одељење за подручје општине Палилула и 

б) Одељење за подручје општине Звездара 

2. Сектор за подручје општина Савски венац и Земун, у оквиру ког су образовани: 

а) Одељење за подручје општина Савски Венац 

б) Одељење за подручје општине Земун 

3. Сектор за подручје општина Стари град, Сурчин, Обреновац Гроцка, Младеновац, Барајево, 

Сопот и Лазаревац, у оквиру ког су образовани: 

а) Одељење за подручје општине Стари град 

б) Одељење за подручје општина Сурчин, Обреновац, Гроцка, Младеновац, Барајево, Сопот и 

Лазаревац 

4. Сектор за подручје општине Врачар, у оквиру ког je образовано: 

а) Одељење за подручје општине Врачар 

5. Сектор за подручје општина Вождовац, Нови Београд и за електронско пословање, у оквиру 

ког су образовани: 

а) Одељење за подручје општине Нови Београд и за службену доставу преко е-шалтера 

б) Одељење за подручје општине Вождовац 

6. Сектор за подручје општина Чукарица и Раковица, у оквиру ког су образовани: 

а) Одељење за подручје општине Чукарица 

б) Одељење за подручје општине Раковица 

Сектор за подручје општина Палилула и Звездара 

У Одељењу за подручје општине Палилула врше се следећи послови који се односе на: 

– Давање информација власницима бесправно изграђених објеката о условима за озакоњење објекта, 

односно делове објеката, на територији општине, а која се односи на документацију коју су дужни 

да приложе уз своје захтеве; 

– Поступање по поднетим захтевима, што подразумева преглед приложене документације и 

испуњености претходних услова за озакоњење објекта; 

– Подношење захтева за давање сагласности управљачима јавног добра, организацијама надлежним 

за заштиту природних односно културних добара, за озакоњење објеката; 

– Прибавља издату грађевинску дозволу, односно одобрење за изградњу са потврђеним главним 

пројектом у поступку озакоњења; 

– Обрачун висине таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; 
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– Издавање решења, стављање клаузуле правоснажности; 

– Достављање правоснажног решења надлежној грађевинској инспекцији и управи јавних прихода 

– Доношење осталих решења и закључака у управном поступку; 

– Припрема одговор на жалбу као првостепени орган; 

– Припрема одговора и мишљења на примедбе, представке и предлоге правних лица и грађана; 

– Вођење евиденционих, документационих, канцеларијских послова и списка – прегледа издатих 

решења; 

– Сарадња са надлежном грађевинском инспекцијом и другим органима града и организационим 

јединицама градске, републичке и општинске управе; 

– Израда одговора и извештаја на примедбе, представке и предлоге укључујући и дописе 

подносиоцима захтева, у циљу допуне поднесака; 

У Одељењу за подручје општине Звездара, врше се следећи послови: 

– Давање информација власницима бесправно изграђених објеката о условима за озакоњење објекта, 

односно делове објеката, на територији општине, а која се односи на документацију коју су дужни 

да приложе уз своје захтеве; 

– Поступање по поднетим захтевима, што подразумева преглед приложене документације и 

испуњености претходних услова за озакоњење објекта; 

– Подношење захтева за давање сагласности управљачима јавног добра, организацијама надлежним 

за заштиту природних односно културних добара, за озакоњење објеката; 

– Прибавља издату грађевинску дозволу, односно одобрење за изградњу са потврђеним главним 

пројектом у поступку озакоњења; 

– Обрачун висине таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; 

– Издавање решења, стављање клаузуле правоснажности; 

– Достављање правоснажног решења надлежној грађевинској инспекцији и управи јавних прихода 

– Доношење осталих решења и закључака у управном поступку; 

– Припрема одговор на жалбу као првостепени орган; 

– Припрема одговора и мишљења на примедбе, представке и предлоге правних лица и грађана; 

– Вођење евиденционих, документационих, канцеларијских послова и списка – прегледа издатих 

решења на званичној интернет страници; 

– Сарадња са надлежном грађевинском инспекцијом и другим органима града и организационим 

јединицама градске, републичке и општинске управе; 

– Израда одговора и извештаја на примедбе, представке и предлоге укључујући и дописе 

подносиоцима захтева, у циљу допуне поднесака; 

Сектор за подручје општина Савски венац и Земун 

У Одељењу за подручје општине Савски венац врше се следећи послови: 

– Давање информација власницима бесправно изграђених објеката о условима за озакоњење објекта, 

односно делове објеката, на територији општина, а која се односи на документацију коју су дужни 

да приложе уз своје захтеве; 

– Поступање по поднетим захтевима, што подразумева преглед приложене документације и 

испуњености претходних услова за озакоњење објекта; 

– Подношење захтева за давање сагласности управљачима јавног добра, организацијама надлежним 

за заштиту природних односно културних добара, за озакоњење објеката; 

– Прибавља издату грађевинску дозволу, односно одобрење за изградњу са потврђеним главним 

пројектом у поступку озакоњења; 

– Обрачун висине таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; 

– Издавање решења, стављање клаузуле правоснажности; 

– Достављање правоснажног решења надлежној грађевинској инспекцији и управи јавних прихода 
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– Доношење осталих решења и закључака у управном поступку; 

– Припрема одговор на жалбу као првостепени орган; 

– Припрема одговора и мишљења на примедбе, представке и предлоге правних лица и грађана; 

– Вођење евиденционих, документационих, канцеларијских послова и списка – прегледа издатих 

решења на званичној интернет страници; 

– Сарадња са надлежном грађевинском инспекцијом и другим органима града и организационим 

јединицама градске, републичке и општинске управе; 

– Израда одговора и извештаја на примедбе, представке и предлоге укључујући и дописе 

подносиоцима захтева, у циљу допуне поднесака; 

У Одељењу за подручје општине Земун врше се следећи послови: 

– Давање информација власницима бесправно изграђених објеката о условима за озакоњење објекта, 

односно делове објеката, на територији општине, а која се односи на документацију коју су дужни 

да приложе уз своје захтеве; 

– Поступање по поднетим захтевима, што подразумева преглед приложене документације и 

испуњености претходних услова за озакоњење објекта; 

– Подношење захтева за давање сагласности управљачима јавног добра, организацијама надлежним 

за заштиту природних односно културних добара, за озакоњење објеката; 

– Прибавља издату грађевинску дозволу, односно одобрење за изградњу са потврђеним главним 

пројектом у поступку озакоњења; 

– Обрачун висине таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; 

– Издавање решења, стављање клаузуле правоснажности; 

– Достављање правоснажног решења надлежној грађевинској инспекцији и управи јавних прихода 

– Доношење осталих решења и закључака у управном поступку; 

– Припрема одговор на жалбу као првостепени орган; 

– Припрема одговора и мишљења на примедбе, представке и предлоге правних лица и грађана; 

– Вођење евиденционих, документационих, канцеларијских послова и списка – прегледа издатих 

решења на званичној интернет страници; 

– Сарадња са надлежном грађевинском инспекцијом и другим органима града и организационим 

јединицама градске, републичке и општинске управе; 

– Израда одговора и извештаја на примедбе, представке и предлоге укључујући и дописе 

подносиоцима захтева, у циљу допуне поднесака; 

Сектор за подручје општина Стари Град, Сурчин, Обреновац, Гроцка, Младеновац, Барајево, 

Сопот и Лазаревац 

У Одељењу за подручје општине Стари град врше се следећи послови: 

– Давање информација власницима бесправно изграђених објеката о условима за озакоњење објекта, 

односно делове објеката, на територији општине, а која се односи на документацију коју су дужни 

да приложе уз своје захтеве; 

– Поступање по поднетим захтевима, што подразумева преглед приложене документације и 

испуњености претходних услова за озакоњење објекта; 

– Подношење захтева за давање сагласности управљачима јавног добра, организацијама надлежним 

за заштиту природних односно културних добара, за озакоњење објеката; 

– Прибавља издату грађевинску дозволу, односно одобрење за изградњу са потврђеним главним 

пројектом у поступку озакоњења; 

– Обрачун висине таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; 

– Издавање решења, стављање клаузуле правоснажности; 

– Достављање правоснажног решења надлежној грађевинској инспекцији и управи јавних прихода 

– Доношење осталих решења и закључака у управном поступку; 
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– Припрема одговор на жалбу као првостепени орган; 

– Припрема одговора и мишљења на примедбе, представке и предлоге правних лица и грађана; 

– Вођење евиденционих, документационих, канцеларијских послова и списка – прегледа издатих 

решења на званичној интернет страници; 

– Сарадња са надлежном грађевинском инспекцијом и другим органима града и организационим 

јединицама градске, републичке и општинске управе; 

– Израда одговора и извештаја на примедбе, представке и предлоге укључујући и дописе 

подносиоцима захтева, у циљу допуне поднесака; 

У Одељењу за подручје општина Сурчин, Обреновац, Гроцка, Младеновац, Барајево, Сопот и 

Лазаревац, врше се следећи послови: 

– Давање информација власницима бесправно изграђених објеката о условима за озакоњење објекта, 

односно делове објеката, на територији општина, а која се односи на документацију коју су дужни 

да приложе уз своје захтеве; 

– Поступање по поднетим захтевима, што подразумева преглед приложене документације и 

испуњености претходних услова за озакоњење објекта; 

– Подношење захтева за давање сагласности управљачима јавног добра, организацијама надлежним 

за заштиту природних односно културних добара, за озакоњење објеката; 

– Прибавља издату грађевинску дозволу, односно одобрење за изградњу са потврђеним главним 

пројектом у поступку озакоњења; 

– Обрачун висине таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; 

– Издавање решења, стављање клаузуле правоснажности; 

– Достављање правоснажног решења надлежној грађевинској инспекцији и управи јавних прихода 

– Доношење осталих решења и закључака у управном поступку; 

– Припрема одговор на жалбу као првостепени орган; 

– Припрема одговора и мишљења на примедбе, представке и предлоге правних лица и грађана; 

– Вођење евиденционих, документационих, канцеларијских послова и списка – прегледа издатих 

решења на званичној интернет страници; 

– Сарадња са надлежном грађевинском инспекцијом и другим органима града и организационим 

јединицама градске, републичке и општинске управе; 

– Израда одговора и извештаја на примедбе, представке и предлоге укључујући и дописе 

подносиоцима захтева, у циљу допуне поднесака; 

Сектор за подручје општине Врачар 

У Одељењу за подручје општине Врачар, врше се следећи послови: 

– Давање информација власницима бесправно изграђених објеката о условима за озакоњење објекта, 

односно делове објеката, на територији општине, а која се односи на документацију коју су дужни 

да приложе уз своје захтеве; 

– Поступање по поднетим захтевима, што подразумева преглед приложене документације и 

испуњености претходних услова за озакоњење објекта; 

– Подношење захтева за давање сагласности управљачима јавног добра, организацијама надлежним 

за заштиту природних односно културних добара, за озакоњење објеката; 

– Прибавља издату грађевинску дозволу, односно одобрење за изградњу са потврђеним главним 

пројектом у поступку озакоњења; 

– Обрачун висине таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; 

– Издавање решења, стављање клаузуле правоснажности; 

– Достављање правоснажног решења надлежној грађевинској инспекцији и управи јавних прихода 

– Доношење осталих решења и закључака у управном поступку; 

– Припрема одговор на жалбу као првостепени орган; 
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– Припрема одговора и мишљења на примедбе, представке и предлоге правних лица и грађана; 

– Вођење евиденционих, документационих, канцеларијских послова и списка – прегледа издатих 

решења на званичној интернет страници; 

– Сарадња са надлежном грађевинском инспекцијом и другим органима града и организационим 

јединицама градске, републичке и општинске управе; 

– Израда одговора и извештаја на примедбе, представке и предлоге укључујући и дописе 

подносиоцима захтева, у циљу допуне поднесака; 

Сектор за подручје општина Вождовац, Нови Београд и за електронско пословање 

У Одељењу за подручје општине Нови Београд и за службену доставу преко е-шалтера, врше се 

следећи послови: 

– Давање информација власницима бесправно изграђених објеката о условима за озакоњење објекта, 

односно делове објеката, на територији општине, а која се односи на документацију коју су дужни 

да приложе уз своје захтеве; 

– Поступање по поднетим захтевима, што подразумева преглед приложене документације и 

испуњености претходних услова за озакоњење објекта; 

– Подношење захтева за давање сагласности управљачима јавног добра, организацијама надлежним 

за заштиту природних односно културних добара, за озакоњење објеката; 

– Прибавља издату грађевинску дозволу, односно одобрење за изградњу са потврђеним главним 

пројектом у поступку озакоњења; 

– Обрачун висине таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; 

– Издавање решења, стављање клаузуле правоснажности; 

– Достављање правоснажног решења надлежној грађевинској инспекцији и управи јавних прихода 

– Доношење осталих решења и закључака у управном поступку; 

– Припрема одговор на жалбу као првостепени орган; 

– Припрема одговора и мишљења на примедбе, представке и предлоге правних лица и грађана; 

– Вођење евиденционих, документационих, канцеларијских послова и списка – прегледа издатих 

решења на званичној интернет страници; 

– Сарадња са надлежном грађевинском инспекцијом и другим органима града и организационим 

јединицама градске, републичке и општинске управе; 

– Израда одговора и извештаја на примедбе, представке и предлоге укључујући и дописе 

подносиоцима захтева, у циљу допуне поднесака; 

– Скенирање правоснажних решења, која су издата у папирној форми, у форму PDF/A, у 24. битној 

палати боја, резолуције 200 DPI, тако што се све стране једног документа скенирају заједно као 

један електронски документ; 

– Скенирање исправа којим се доказује континуитет промене са уписом у катастру; 

– Проверавање истоветност елабората геодетских радова на CD-u, са издатим у папирној форми; 

– Проверавање истоветност оригиналу, дигитализованог документа издатог у папирној форми, 

квалификованим електронским потписом у апликацији AdobeAcrobat или AdobeAcrobat Reader, за 

електронско потписивање документа у PDF формату; 

– Унос података преко е-шалтера у пет корака: унос исправа које се достављају, унос података о 

учеснику у поступку, унос података о непокретностима, прикључивање одговарајућих других 

исправа и докумената) 

– Достава РГЗ-у преко е-шалтера, решења о озакоњењу РГЗ-у, елабората геодетских радова на CD-u, 

са електронским потписом овлашћеног геометра; дигитализованих исправа којим се доказује 

континуитет промене са уписом у катастру. 

– Достава предлога за брисање забележбе отуђења, у року од 3 дана од дана коначности решења о 

озакоњењу; 
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– Пријем решење РГЗ-а у форми електронског документа преко е шалтера, ради информисања 

службеним путем 

У Одељењу за подручје општине Вождовац, врше се следећи послови: 

– Давање информација власницима бесправно изграђених објеката о условима за озакоњење објекта, 

односно делове објеката, на територији општине, а која се односи на документацију коју су дужни 

да приложе уз своје захтеве; 

– Поступање по поднетим захтевима, што подразумева преглед приложене документације и 

испуњености претходних услова за озакоњење објекта; 

– Подношење захтева за давање сагласности управљачима јавног добра, организацијама надлежним 

за заштиту природних односно културних добара, за озакоњење објеката; 

– Прибавља издату грађевинску дозволу, односно одобрење за изградњу са потврђеним главним 

пројектом у поступку озакоњења; 

– Обрачун висине таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; 

– Издавање решења, стављање клаузуле правоснажности; 

– Достављање правоснажног решења надлежној грађевинској инспекцији и управи јавних прихода 

– Доношење осталих решења и закључака у управном поступку; 

– Припрема одговор на жалбу као првостепени орган; 

– Припрема одговора и мишљења на примедбе, представке и предлоге правних лица и грађана; 

– Вођење евиденционих, документационих, канцеларијских послова и списка – прегледа издатих 

решења на званичној интернет страници; 

– Сарадња са надлежном грађевинском инспекцијом и другим органима града и организационим 

јединицама градске, републичке и општинске управе; 

– Израда одговора и извештаја на примедбе, представке и предлоге укључујући и дописе 

подносиоцима захтева, у циљу допуне поднесака; 

Сектор за подручје општина Чукарица и Раковица 

У Одељењу за подручје општине Чукарица, врше се следећи послови: 

– Давање информација власницима бесправно изграђених објеката о условима за озакоњење објекта, 

односно делове објеката, на територији општине, а која се односи на документацију коју су дужни 

да приложе уз своје захтеве; 

– Поступање по поднетим захтевима, што подразумева преглед приложене документације и 

испуњености претходних услова за озакоњење објекта; 

– Подношење захтева за давање сагласности управљачима јавног добра, организацијама надлежним 

за заштиту природних односно културних добара, за озакоњење објеката; 

– Прибавља издату грађевинску дозволу, односно одобрење за изградњу са потврђеним главним 

пројектом у поступку озакоњења; 

– Обрачун висине таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; 

– Издавање решења, стављање клаузуле правоснажности; 

– Достављање правоснажног решења надлежној грађевинској инспекцији и управи јавних прихода 

– Доношење осталих решења и закључака у управном поступку; 

– Припрема одговор на жалбу као првостепени орган; 

– Припрема одговора и мишљења на примедбе, представке и предлоге правних лица и грађана; 

– Вођење евиденционих, документационих, канцеларијских послова и списка – прегледа издатих 

решења на званичној интернет страници; 

– Сарадња са надлежном грађевинском инспекцијом и другим органима града и организационим 

јединицама градске, републичке и општинске управе; 

– Израда одговора и извештаја на примедбе, представке и предлоге укључујући и дописе 

подносиоцима захтева, у циљу допуне поднесака; 
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У Одељењу за подручје општине Раковица, врше се следећи послови: 

– Давање информација власницима бесправно изграђених објеката о условима за озакоњење објекта, 

односно делове објеката, на територији општине, а која се односи на документацију коју су дужни 

да приложе уз своје захтеве; 

– Поступање по поднетим захтевима, што подразумева преглед приложене документације и 

испуњености претходних услова за озакоњење објекта; 

– Подношење захтева за давање сагласности управљачима јавног добра, организацијама надлежним 

за заштиту природних односно културних добара, за озакоњење објеката; 

– Прибавља издату грађевинску дозволу, односно одобрење за изградњу са потврђеним главним 

пројектом у поступку озакоњења; 

– Обрачун висине таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; 

– Издавање решења, стављање клаузуле правоснажности; 

– Достављање правоснажног решења надлежној грађевинској инспекцији и управи јавних прихода 

– Доношење осталих решења и закључака у управном поступку; 

– Припрема одговор на жалбу као првостепени орган; 

– Припрема одговора и мишљења на примедбе, представке и предлоге правних лица и грађана; 

– Вођење евиденционих, документационих, канцеларијских послова и списка – прегледа издатих 

решења на званичној интернет страници; 

– Сарадња са надлежном грађевинском инспекцијом и другим органима града и организационим 

јединицама градске, републичке и општинске управе; 

– Израда одговора и извештаја на примедбе, представке и предлоге укључујући и дописе 

подносиоцима захтева, у циљу допуне поднесака; 

Секретаријат за инвестиције 

Члан 45. 

Секретаријат за инвестиције врши послове у вези реализације инвестиционих пројеката који се 

финансирају из буџета Града Београда, примања на основу задуживања и донација, финансијских уговора о 

кредитима и донацијама са међународним финансијским институцијама као и по основу других прихода и 

примања утврђених законским прописима и Статутом Града Београда, а односе се на јавне набавке: добара, 

услуга (израда планске, урбанистичко-техничке и техничке документације, вршење контроле техничке 

документације, вршење стручног надзора; вршење техничког прегледа објеката, односно изведених радова; 

консултантске и друге услуге) и радова (изградња, доградња, реконструкција, адаптација, санација и други 

радови на објектима, на којима је Град Београд инвеститор), а на основу протокола о реализацији пројеката 

потписаних са надлежним организационим јединицама Градске управе, као и на основу других обавезујућих 

докумената града Београда (меморандуми, споразуми, уговори о донацији и др.). 

Секретаријат обавља послове у вези обезбеђивања информација о локацији, локацијских услова, 

грађевинских дозвола и одобрења за извођење радова, пријава радова и употребних дозвола, за објекте за 

које Секретаријат спроводи јавне набавке; прати реализацију уговорених послова са становишта обима, 

квалитета и динамике; врши праћење и евиденцију финансијских обавеза у оквиру реализације свих 

инвестиционих пројеката, обавља и друге неопходне послове у вези са реализацијом јавних набавки које 

спроводи. Секретаријат може, за потребе Града Београда, прибављати и друга документа којима се у складу 

са планском документацијом утврђују могућности и ограничења изградње на одређеној локацији. 

Секретаријат 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, обезбеђивање 

услова за развој, управљање и одржавање сервиса за дигитално пружање услуга у области комуналних 

делатности и осталих послова који се односе на „Београд паметан град – Belgrade smart city”, из надлежности 

секретаријата; и друге послове, а у складу са Статутом Града Београда. 
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Члан 46. 

У Секретаријату за инвестиције се образују се унутрашње организационе јединице, и то: 

1. Сектор за припрему и пројектовање 

а) Одељење за пројектовање објеката из области високоградње, подземних објеката и објеката 

нискоградње 

б) Одељење за припрему документације за пројектовање и укњижбу градских објеката 

2. Сектор за високоградњу 

а) Одељење за изградњу објеката 

б) Одељење за реконструкцију, санацију и адаптацију објеката 

– Одсек за надзор над извођењем радова на хитним интервенцијама 

3. Сектор за нискоградњу и хидроградњу 

а) Одељење за припрему, пројектовање и извођење радова из области нискоградње и хидроградње 

4. Сектор за планирање инвестиционих пројеката 

а) Одељење за анализу спроводљивости и планирање инвестиционих пројеката 

5. Сектор за финансијско-материјалне послове 

а) Одељење за финансијску реализацију пројеката из области високоградње и подземних објеката, 

објеката нискоградње и хидроградње 

6. Сектор за правне послове 

а) Одељење за спровођење јавних набавки 

б) Одељење за нормативне послове 

У Сектору за припрему и пројектовање обављају се сви студијско аналитички послови везани за 

припрему техничког дела тендерске документације у поступцима спровођења јавних набавки за израду 

техничке, као и пратеће урбанистичко-техничке и геолошке документације за изградњу, доградњу, 

реконструкцију, адаптацију и санацију објеката (објекти здравствене и социјалне заштите, спорта, културе, 

дечје заштите, образовања, пољопривреде, привреде и др.), стамбених и стамбено-пословних објеката за 

потребе програма и пројеката стамбене подршке; 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: 

У Одељењу за пројектовање објеката из области високоградње, подземних објеката и објеката 

нискоградње 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 пројеката које није реализовао Секретаријат; 

обављање других послова из делокруга рада Одељења. 
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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; провера постојања и одредби 

одговарајућих урбанистичких планова за потребе изградње 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. 

У Сектору за високоградњу, 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: 

У Одељењу за изградњу објеката обављају се послови везани за изградњу нових објеката 

високоградње (установе предшколског и основног образовања, установе социјалне заштите, објекти културе, 

спорта, здравства...) и подземних објеката (подземне гараже и сл.) од прегледа усклађености техничке 

документације са одредбама Закона о јавним набавкама 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. 

У Одељењу за реконструкцију, санацију и адаптацију објеката, обављају се послови, везани за 

реконструкцију, санацију и адаптацију објеката високоградње и подземних објеката (подземне гараже и сл.) 

од прегледа усклађености техничке документације са одредбама Закона о јавним набавкама 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, 
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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. 

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. 

У Сектору за нискоградњу и хидроградњу, 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; учествовање у 

поступцима 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 1 одељења: 

У Одељењу за припрему, пројектовање и извођење радова из области нискоградње и хидроградње, 

обављају се послови у вези добијања потребних дозвола за извођење радова; послови везани за поступке 

јавних набавки/набавки услуга (израда техничке документације, техничка контрола техничке документације, 

вршење стручних надзора, вршење техничког прегледа и друге услуге), радова (изградњу, реконструкцију, 

санацију и адаптацију објеката нискоградње и хидроградње) и добара, у складу са домаћим правилима и 

процедурама, као и сви послови везани за спровођење јавних набавки у складу са правилима и процедурама 

међународних финансијских институција; послови праћења израде техничке документације; сарадња са 

пројектантом и другим надлежним органима, послови праћења извођења радова; анализа 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 преко стручног надзора; 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. 

У Сектору за планирање инвестиционих пројеката обављају се послови који се односе на: сарадњу са 

организационим јединицама Градске управе и секторима у Секретаријату у вези предложених пројеката за 

реализацију у Секретаријату, израду обједињеног Предлога потреба, Предлога буџета, Плана јавних набавки и 

Списка набавки на које се закон не примењује, праћење динамике реализације наведених докумената, као и 

други послови из делокруга рада Сектора. Наведени послови се обављају у оквиру 1 одељења: 

У Одељењу за анализу спроводљивости и планирање инвестиционих пројеката обављају се послови 

везани за: анкетирање организационих јединица Градске управе о новим пројектима за реализацију у 

Секретаријату (у даљем тексту: нови пројекти), израду прелиминарне, односно коначне листе нових 

пројеката, анализу спроводљивости нових пројеката на основу добијених података у сарадњи са секторима, 

израду протокола о реализацији пројеката за потребе организационих јединица, израду и обједињавање 

документационе подлоге за планиране набавке, обједињавање Предлога потреба, прикупљање и анализу 

података о потребним финансијским средствима за реализацију пројеката, процену и обједињавање података 

у Предлог буџета, прикупљање и анализу података о потребним јавним набавкама и набавкама на које се 

закон не примењује, израду обједињеног Плана јавних набавки и Списка набавки на које се закон не 

примењује, израду претходних обавештења, израду захтева за покретање набавки, као и други послови из 

делокруга рада Одељења. 
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У Сектору за финансијско-материјалне послове, обављају се послови праћења и евиденције 

финансијских обавеза Секретаријата за инвестиције 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. 

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 Секретаријата за инвестиције 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 м2 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. 

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 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: 

У Одељењу за спровођење јавних набавки, обављају се сви послови везани за поступак спровођења 

јавних набавки: радова (изградња, доградња, реконструкција, адаптација и санација објеката), услуга (израда 

техничке документације, техничка контрола техничке документације, вршење стручних надзора, вршење 

техничког прегледа и друге услуге) и добара. 

У Одељењу за нормативне послове, обављају се сви остали правни послови Секретаријата за 

инвестиције, који се односе на: припрему Правилника Секретаријата; израду Решења из области радних 

односа и решења о формирању радних тела из области рада Секретаријата; 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 Секретаријата; пружање стручне помоћи 

унутрашњим организационим јединицама у оквиру Секретаријата око правних питања; обављање других 

послова из делокруга рада Одељења. 

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 



124 

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. 

Члан 48. 

У Секретаријату за скупштинске послове и прописе се образују се унутрашње организационе јединице, и то: 

1. Сектор за послове Скупштине 

2. Сектор за послове градоначелника и Градског већа 

3. Сектор за прописе 

4. Сектор за стручно-организационе и документационе послове 

а) Одељење за стручно-организационе и документационе послове 

– Одсек за административно-техничке и дактилографске послове 

У Сектору за послове Скупштине обављају се нормативно-правни и студијско аналитички послови 

који се односе на: израду предлога појединачних аката који се односе на избор, именовања и постављења из 

надлежности Скупштине и извршних органа града; стручне и организационе послове за Административно-

мандатну комисију који се односе на припрему аката у вези са престанком и потврђивањем мандата 

одборника и о другим питањима из надлежности Комисије у складу са Пословником Скупштине града; 

припрему појединачних аката у вези са остваривањем права из радног односа функционера о којима одлучује 

Административно-мандатна комисија; стручно-организационе послове за Одбор за доделу награде града 

Београда „Светислав Стојановић”; пружање стручне и административно-техничке помоћи одборницима и 

одборничким групама у Скупштини и обраду одговора на одборничка питања из делокруга секретаријата; 

припрему појединачних аката у вези са остваривањем права запослених у Градској управи, на солидарну 

помоћ по одредбама Посебног колективног уговора за државне органе. 

У Сектору за послове градоначелника и Градског већа обављају се нормативно-правни и 

организациони послови који се односе на: пријем материјала који се упућују градоначелнику и Градском 

већу на разматрање и пружање стручне помоћи секретаријатима, посебним организацијама и стручним 

службама Градске управе у њиховој припреми; припрема седница Градског већа и вођење евиденције о 

пријему материјала; други послови везани за припрему и одржавање седница Градског већа. 

У обављању припрема за одржавање седница, у сарадњи са Кабинетом градоначелника, прегледају се 

достављени материјали и дају сугестије за њихову корекцију, у складу са Правилником о припреми и 

достављању материјала, обављају се усмене консултације са представницима ресора – обрађивача, како у 

вези конкретних материјала, тако и у погледу давања обавештења и упутстава о начину њихове припреме. 

У овом сектору, по потреби, обављају се и послови везани за поступање по захтеву за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја, из надлежности органа града у складу са Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја. 

У Сектору за прописе обављају се стручни послови који се односе на праћење система локалне 

самоуправе у Граду и припрему прописа и студијско-аналитичких материјала који се односе на положај 
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Града и градских општина, организацију и рад Скупштине града и Градског већа; припрему прописа из 

области локалне самоуправе који нису у делокругу других организационих јединица Градске управе; давање 

мишљења о законитости нацрта општих аката које доносе органи Града и о њиховој усклађености са 

Статутом града Београда и другим општим актима Града; праћење усклађености статута и других општих 

аката градских општина којима се уређују питања из области локалне самоуправе, односно других области у 

којима Секретаријат припрема прописе Града, са Статутом града; 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; стручне и организационе послове који се односе на одржавање седница Савета за локалну 

самоуправу и Комисије за прописе Скупштине града, као и повремених радних тела у складу са решењем 

Скупштине града и начелника Градске управе; уређивање „Службеног листа града Београда” и давање 

обавештења Градској управи, правним лицима и грађанима у вези са прописима Града. 

У овом сектору обављају се и послови везани за поступање по захтеву за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја, из надлежности органа града у складу са Законом о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја и послови праћења примене закона и интерних прописа који се односе на 

заштиту података о личности, пружања подршке, потребних обавештења и сарадње са Лицем за заштиту 

података о личности у Градској управи града Београда. 

У Сектору за стручно-организационе и документационе послове обављају се стручно-

организациони и документациони послови који се односе на рад осталих сектора у саставу Секретаријата. 

Наведени послови обављају се у оквиру 1 одељења и 1 одсека: 

У Одељењу за стручно-организационе и документационе послове обављају се послови који се односе 

на: припрему седница Скупштине и Градског већа; обраду аката усвојених на седницама Скупштине и 

Градског већа; чување изворних докумената о раду Скупштине; вођење евиденције о одржаним седницама и 

израду записника и стенограма, као и старање о тонским записима са седница Скупштине; евидентирање 

аката који се упућују на разматрање градоначелнику и обрада и чување донетих аката градоначелника; други 

стручно-организациони и документациони послови који се односе на рад осталих сектора у саставу 

Секретаријата. 

У оквиру овог одељења у Одсеку за административно-техничке и дактилографске послове обављају се 

оперативни послови који се односе на техничку припрему и експедицију материјала и аката са седница 

Скупштине и Градског већа и аката које доноси градоначелник, врши се дактилографска обрада материјала, 

евидентира се и ажурира промена адресе за дистрибуцију материјала. 

Секретаријат за информисање 

Члан 49. 

Секретаријат за информисање Градске управе Града Београда врши послове који се односе на: 

правовремено и потпуно информисање грађана о раду органа града; организовање конференција за новинаре 

за потребе органа града; уређивање и дистрибуирање дневног прегледа градских вести Беоинфо; 

организовање информисања у ванредним ситуацијама (поплаве, снег, земљотреси и друге ванредне 

ситуације); јавне набавке из надлежности секретаријата; 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 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 административних послова за 

овлашћено лице за поступање по захтеву за давање информација од јавног значаја; стручне, оперативне и 

организационе послове протокола градоначелника, Градског већа, председника и заменика председника 

Скупштине града. 
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Члан 50. 

За обављање наведених послова у Секретаријату за информисање се образују следеће унутрашње целине: 

1. Сектор за правне и економске послове 

а) Одељење за правне послове 

б) Одељење за економске послове 

2. Сектор за информисање 

3. Сектор за издавачку делатност 

4. Сектор за маркетинг и односе са медијима и у оквиру истог: 

а) Одељење за маркетинг 

б) Одељење за односе се медијима 

5. Сектор за протокол 

У Сектору за правне и економске послове обављају се послови који се односе на припрему предлога 

аката из надлежности секретаријата; припрему финансијских извештаја; пријем и праћење средстава 

финансијског обезбеђења; праћење реализације финансијског плана Секретаријата; оперативне и студијско-

аналитичке послове везане за израду предлога финансијског плана и измена и допуна финансијског плана; 

припрему и обраду решења о годишњем одмору и плаћеном одсуству за запослене у секретаријату, 

ажурирање података у САП систему; израду предлога потреба Секретаријата; припрему и спровођење 

поступака јавних набавки из делокруга рада секретаријата; давање мишљења за употребу грба и заставе 

Града и припрему и праћење аката у вези употребе грба и заставе града; обављање административних послова 

за овлашћено лице за поступање по захтеву за давање информација од јавног значаја. 

У Сектору за информисање обављају се послови, који се односе на правовремено и потпуно 

информисање грађана о раду органа града; праћење и извештавање са градских манифестација, догађаја и 

конференција за медије; писање вести и саопштења и њихово објављивање на званичној интернет-

презентацији Града Београда, www.beograd.rs; уређивање и дистрибуирање дневног прегледа градских вести 

Беоинфо – билтен; организовање информисања у ванредним ситуацијама (поплаве, снег, земљотреси и друге 

ванредне ситуације). 

У Сектору за издавачку делатност обављају се послови, који се односе на: израду аналитичких 

материјала о јавном информисању; утврђивање и издавање публикација од значаја за град; издавање 

Службеног листа града Београда; послове лектуре за потребе Градске управе града Београда и Секретаријата 

за информисање. 

У Сектору за маркетинг и односе са медијима обављају се послови, који се односе на обезбеђивање 

за рад акредитованих новинара у Скупштини града; организовање конференција за новинаре за потребе 

органа Града; организовање медијских кампања и акција органа Града; координирање комуникација Градске 

управе са јавношћу; сарадња са представницима медија; праћење медијских написао о Граду Београду 

(штампани медији, интернет портали и електронски медији); сарадњу са инфо службама градских предузећа, 

установа и градских општина, као и са стручним службама и секретаријатима Градске управе града Београда; 

објављивање огласа, конкурса и тендера за потребе органа Града; уређивање и одржавање званичне интернет-

презентације Града www.beograd.rs; чување фото и библиотечке документације; комуникација са грађанима 

преко рубрике „Питајте градску власт” на званичној интернет-презентацији Града Београда. 

У Сектору за протокол обављају се послови који се односе на организацију пријема, конференција, 

дочек спортиста, промоција, колективног венчања; организовање и праћење функционера приликом догађаја 

на територији града; организовање путовања као и организацију и реализацију посете страних делегација; 

организовање и реализацију обележавања значајних датума (полагање венаца и сл.); прибављање 

протоколарних поклона. 
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Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација и координацију 

Члан 51. 

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација и координацију обавља студијско-аналитичке и 

стручно-оперативне послове који се односе на: израду, руковање и чување Плана одбране Града Београда 

који је саставни део Плана одбране Републике Србије и обавља друге послове у складу са законом и другим 

прописима у овој области; израду и спровођење Плана и програма развоја система заштите и спасавања за 

територију града, организује спровођење Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији града, у складу са законом; учествује у обављању стручно-оперативних послова за Градски штаб 

за ванредне ситуације и штабове за ванредне ситуације градских општина; 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 и ванредних ситуација у складу са законом; предузимање мера и обезбеђивање 

услова за спровођење заштите од пожара, специфичне за подручје града у циљу унапређења стања заштите 

од пожара и учествује у припремама акционих и санационих планова заштите од пожара, у складу са законом 

којим се уређује противпожарна заштита; ажурирање и унос података у систем за интегрисано управљање 

ванредним ситуацијама, који се односе на процену ризика од катастрофа, планове заштите и спасавања, 

планове смањења ризика и оперативне планове одбране од поплава, спровођење мера заштите од различитих 

врста опасности које угрожавају људе, животиње, имовину, културна добра, животну средину, спасавање од 

елементарних непогода, геолошког и метеоролошког карактера, техничко-технолошких катастрофа, 

последица терористичких напада, ратних и других великих несрећа, спровођење система подстицаја и 

повластица које је град дужан да обезбеди за припаднике добровољних ватрогасних јединица; обављање 

студијско-аналитичких и стручно-оперативних послова које се односе на успостављање система раног 

упозорења на катастрофе у складу са законом и обезбеђује анализирање, оперативни рад и управљање, као и 

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 у оквиру Ситуационог центра; усклађивање припрема и 

докумената одбране и безбедности, ванредних ситуација и заштите тајности података са правним субјектима 

на територији града у складу са законом. Секретаријат помаже рад удружења, хуманитарних и других 

организација у циљу спровођења мера заштите, спасавања и реализације хуманитарних активности и 

учествује у активностима које су у вези са обуком јединица цивилне заштите опште намене на територијама 

градских општина и јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град и градске општине и обавља 

и друге послове заштите и спасавања у складу са законом и другим прописима, осим послова које у складу 

са статутом града обавља градска општина; припрема и издавање публикација из делокруга одбране и 

ванредних ситуација. 

Секретаријат обавља послове координације активности Градске управе и јавних комуналних предузећа 

и јавних предузећа чији је оснивач град, а које се односе на инфраструктурне радове од значаја за град. 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. Ажурира и уноси податке и стара се о одржавању софтверске апликације за 

праћење инфраструктурних радова на територији града. 

Секретаријат припрема нацрт одлуке којом се утврђују манифестације од значаја за Град које нису у 

делокругу других организационих јединица Градске управе, уређује начин њиховог спровођења и 

реализације и обезбеђивање услова за њихово одржавање; координира активности јавних комуналних 

предузећа, јавних предузећа и Градске управе са привредним субјектима и организацијама који организују 

манифестације и догађаје, на јавним површинама, који су од значаја за град; учествује у реализацији 

манифестација, догађаја и промотивних садржаја (на пример: филмска, ТВ и рекламна продукција и др.), на 

јавним површинама, који су од значаја за град, у складу са посебном одлуком града. 

У сарадњи са организационим јединицама Градске управе и градским општинама које искажу потребу 

за пружање помоћи приликом реализације догађаја од значаја за град, а које се организују на територији тих 

градских општина, Секретаријат израђује, ажурира и публикује обједињени оквирни годишњи план 

манифестација на почетку сваке године за потребе града, у складу са посебном одлуком града. 
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Члан 52. 

У Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација и координацију, образују се унутрашње 

организационе јединице и то: 

1. Одељење за послове одбране и ванредних ситуација 

2. Одељење за координацију активности Градског штаба за ванредне ситуације 

3. Одељење за координацију манифестација и инфраструктурних радова 

4. Одељење за реализацију промотивних садржаја 

5. Сектор за економске и правне послове 

а) Одељење за правне послове 

б) Одељење за економске послове и јавне набавке 

У Одељењу за послове одбране и ванредних ситуација обављају се обављају 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; усклађивање припреме и докумената 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, планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и доградња система за јавно 

обавештавање и узбуњивање становништва; усклађивање припреме и докумената 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. 

У Одељењу за координацију активности Градског штаба за ванредне ситуације обављају се 

студијско-аналитички и стручно-оперативни послови који се односе на спровођење активности Градског 

штаба за ванредне ситуације у складу са донетим наредбама, закључцима и препорукама; праћење 

активности Стручно-оперативних тимова; сарадња са општинским штабовима за ванредне ситуације; 

припрему материјала и других аката за потребе Градског штаба. 

У Одељењу за координацију манифестација и инфраструктурних радова обављају се студијско-

аналитички и стручно-оперативни послови 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. Одељење обавља послове 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 предузимање мере 

у циљу њихове реализације; обрађивање информација о јавним манифестацијама. 

У Одељењу за реализацију промотивних садржаја обављају се послови координације активности 

између продуцентских кућа и других субјеката током реализацији снимања филмова, телевизијских садржаја, 

реклама и др. на јавним површинама на територији града Београда. 

У Сектору за економске и правне послове послови се обављају у оквиру Одељења за правне послове 

и Одељења за економске послове и јавне набавке. 
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Одељење за правне послове обавља нормативно-правне и студијско-аналитичке послове који се односе 

на: праћење прописа и публикација, старање о примени и спровођењу одлука и поштовању рокова; 

консултације и давање савета запосленима у вези са правним питањима у току обављања послова; израду 

аката о правима и дужностима запослених; израду модела уговора и коначних уговора након спроведених 

поступака јавних набавки; учествовање у комисијама за јавне набавке. 

Одељење за економске послове и јавне набавке обавља оперативне и студијско-аналитичке послове 

везане за израду предлога финансијског плана и измена и допуна финансијског плана; припрему захтева за 

плаћање и решења о преносу средстава; припрему и измену месечних квота; рад у САП програму; припрему 

финансијских извештаја; пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења; праћење реализације 

финансијског плана Секретаријата; израду предлога потреба Секретаријата; израду, измене и допуне плана 

јавних набавки; учествовање у спровођењу поступака јавних набавки; вођење евиденције о јавним набавкама; 

израда извештаја о извршењу плана јавних набавки; учествовање у припреми конкурсне документације за 

јавне набавке. 

Секретаријат за опште послове 

Члан 53. 

Секретаријат је образован ради вршења стручних, техничких и других заједничких послова за потребе 

органа града и њихових радних тела. Секретаријат у складу са законом и подзаконским актима 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 секретаријата у 

којима се планирају средства за обезбеђивање услова за рад органа града; обављање послова из области 

материјално-финансијског пословања; реализацију плаћања из делатности секретаријата; обављање 

службеног превоза и сервисирање возила; административно-техничке послове пријема, евидентирања и 

отпремања поште, вођење архивских послова и друге техничке и административне послове у вези са 

канцеларијским пословањем; рад административно 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 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; 

коришћење и одржавање средстава за аутоматску обраду података за организационе јединице; креирање 

корисничких профила и дефинисање права приступа подацима, постављање и одржавање рачунарске везе, 

вођење евиденције информатичке опреме са сервисним интервенцијама и друге послове за потребе 

информатичко-техничке подршке Градској управи; обезбеђење и других услова за рад органа града. 

Члан 54. 

У Секретаријату за опште послове се образују унутрашње организационе јединице и то: 

1. Сектор за јавне набавке и правне послове; 

a) Одељење за јавне набавке, праћење реализације уговора и правне послове 

– Одсек за праћење реализације уговора и административне послове 

– Одсек за јавне набавке и правне послове 

– Одсек за планирање јавних набавки и спровођење набавки на које се закон не примењује 

2. Сектор за канцеларијско пословање; 

a) Одељење за стручно-административне и правне послове, 

– Одсек за послове писарнице у објекту Градске управе „Стари двор”, 

– Група за послове писарнице у објекту Градске управе Тиршова бр. 1, 

– Одсек за послове писарнице у објектима Градске управе Трг Николе Пашића бр. 6 и Трг 

Републике бр. 3, 

– Одсек за послове писарнице у објекту Градске управе Макензијева бр. 31, 
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– Одсек за послове писарнице у објекту Градске управе 27. марта бр. 43–45, 

– Одсек за послове писарнице у објекту Градске управе Краљице Марије бр. 1, 

б) Одељење за архивске послове и отпремање поште 

– Одсек за архивске послове, 

– Одсек за отпремање поште, 

– Група за послове уписивања и експедиције поште у објекту Градске управе 27. марта бр. 43–45; 

3. Сектор за финансијско-материјално пословање и евидентирање имовине; 

a) Одељење за финансијско-материјално пословање и евидентирање имовине, 

– Одсек за финансијско-материјално пословање и праћење реализације финансијског плана 

– Одсек за евидентирање имовине; 

4. Сектор за опште послове, инвестиционо и текуће одржавање и противпожарну заштиту; 

а) Одсек за административне послове 

б) Одељење за опште послове; 

– Одсек за опште послове у објекту Градске управе „Стари двор”, 

– Одсек за опште послове у објектима Градске управе Трг Николе Пашића бр. 6, Тиршова бр. 1 

и Макензијева бр. 31, 

– Одсек за штампање и умножавање материјала у објекту Градске управе Трг Николе Пашића бр. 6, 

– Одсек за опште послове у објекту Градске управе 27. марта бр.43–45, 

– Одсек за Централни магацин у објекту Градске управе 27. марта бр. 43–45, 

– Група за штампање и умножавање материјала у објекту Градске управе 27. марта бр. 43–45, 

– Одсек за опште послове у објекту Градске управе Краљице Марије бр. 1, 

в) Одељење за инвестиције, инвестиционо и текуће одржавање, коришћење и одржавање средстава 

за АОП-а, 

г) Одељење за противпожарну заштиту, праћење и реализацију уговора; 

5. Сектор за превозне и угоститељске услуге 

а) Одељење за превозне услуге: 

– Одсек превозних услуга, 

– Одсек за техничко одржавање возила, 

б) Одељење за угоститељске услуге: 

– Одсек за евиденционо-административне и магацинске послове 

– Одсек за угоститељске услуге у објектима Градске управе „Стари двор”, Трг Николе Пашића 

бр. 6, Тиршова бр. 1 и 3 и Макензијева бр. 31, 

– Група за послове кулинарства, 

– Група за послове услуживања, 

– Одсек за угоститељске услуге у објектима Градске управе 27. марта бр. 43–45 и Краљице 

Марије бр. 1. 

– Група за послове кулинарства 

– Група за послове услуживања 

У Сектору за јавне набавке и правне послове, обављају се послови који се односе на: планирање 

јавних набавки, доношење плана набавки, измене плана набавки, извршење и надзор над извршењем плана 

набавки, израду извештаја и друга питања значајна за поступак планирања; праћење извршења јавне набавке 

и комплетне реализације уговора, послове у области набавке опреме мање вредности, ситног инвентара, 

канцеларијског и другог потрошног материјала и резервних делова почев од прикупљања требовања, писања 



131 

и овере реферата до њихове реализације; припрему предлога уговора, давање мишљења о достављеним 

нацртима уговора, припрему нацрта решења, закључака и одлука; послове јавних набавки и то спровођење 

поступака јавних набавки, израда конкурсних документација и аката у поступку јавне набавке, израда 

уговора о јавној набавци и сви други послови коју су повезани са поступком јавне набавке; други послови 

који произилазе из природе пословања у складу са законским прописима. 

У Сектору за канцеларијско пословање, обављају се послови који се односе на: 

Канцеларијско пословање у писарницама органа Градске управе града Београда и то: послови пријема, 

отварања и прегледања поднесака и поште, разврставања предмета и аката по врсти и материји; 

евидентирање у основне и помоћне евиденције; административно-техничка обрада примљених аката; 

здруживање аката и предмета; достављања у рад приспеле поште и одлагања предмета у приручне архиве и 

архивски депо; скенирање аката и њихово повезивање са предметом као и електронско архивирање предмета; 

чувања регистратурског материјала и архивске грађе и излучивање и уништавање безвредног 

регистратурског материјала; предаја архивске грађе надлежном архиву; сачињавање извештаја о кретању 

предмета; давања обавештења странкама; припреме поште за експедовање, франкирање и отпремање поште 

преко поштанске службе и интерном доставом путем курира за потребе органа Града Београда; послови 

пријемне канцеларије; послови у вези са вођењем евиденције печата који се користе у органима града 

Београда, као и евиденције лица која су овлашћења за чување и употребу печата у складу са законом; послови 

праћења тока рада и одржавања апликативног система програма писарнице органа Градске управе града 

Београда; израда решења којима се у складу са законом утврђује ознаке органа града Београда и ознаке 

унутрашњих организационих јединица Градске управе града Београда, као и аката којима се уређује начин и 

врста евидентирања предмета за текућу годину; други послови у складу са утврђеним делокругом Сектора. 

У Сектору за финансијско-материјално пословање и евидентирање имовине, обављају се послови 

који се односе на: 

– Припрему и израду финансијског плана Секретаријата у складу са Одлуком о буџету града 

Београда, праћење извршења буџета и финансијског плана Секретаријата, реализацију свих врста 

плаћања са раздела Секретаријата, фактурисање услуга, фактурисање рефундација материјалних и 

других трошкова, контролу и оверу свих приспелих финансијских докумената, праћење утрошка 

средстава и припреме извештаја, анализа и предрачуна појединих средстава и остали послови из 

области финансијско-материјалног пословања 

– Евиденцију коришћења и издавања основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала; 

– Евиденцију имовине за коју је задужена Секретаријат за опште послове. 

У Сектору за опште послове, инвестиционо и текуће одржавање и противпожарну заштиту 

обављају се послови који се односе на: 

– Прикупљање, требовање, дистрибуцију и поделу канцеларијског материјала, ситног инвентара и 

потрошног материјала, предлагање отписа основних средстава која нису за даљу употребу, старање 

о благовременој достави приспелих рачуна на исплату, старање о обезбеђењу објеката, уређаја 

опреме и инсталација, руковање инсталацијама, опслуживање телефонских централа, послове 

обезбеђења, коришћења и издавања сала и просторија за одржавање седница и састанака, организа-

ција и праћење пријема, коктела, изложби и сл., снимање седница, руковање техничким уређајима 

за извођење презентација (видео и аудио), одржавању унутрашњег реда у објектима и др.; 

– Послове везане за магацинско пословање у оквиру појединих управних зграда, одељења и служби 

као и магацина за привремено одузете предмете у поступку инспекцијског надзора; 

– Послове библиотеке, претплате и набавке књига и публикација, прикупљање, чување и повезивање 

часописа, службених гласника и осталог библиотекарског материјала и води се евиденција о 

библиотекарском фонду; 

– Штампање и умножавање материјала за огране Града и њихова радна тела, штампање материјала 

на дигиталним штампарским машинама, комплетирање, повезивање и обрезивање материјала, 

коричење штампаног материјала; 

– Препис материјала из рукописа, штампаног текста, израде табела, куцање по непосредном диктату, 

препис снимљеног материјала са магнетофонских трака, рад на фотокопир апаратима и сл.; 
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– Инвестиционо одржавање зграда и опреме Градске управе, праћење стања објеката и опреме, 

предлагање инвестиционих радова, припремање извештаја, идејних пројеката, сарадњу са 

извођачима радова, учествовање у контроли и пријему радова; 

– Послови у вези са коришћењем и одржавањем средстава за аутоматску обраду података за 

организационе јединице Градске управе; креирање корисничких профила и дефинисање права 

приступа подацима, постављање и одржавање рачунарске мреже, вођење евиденције са сервисним 

интервенцијама и други послови за потребе информатичко-техничке подршке у Градској управи. 

– Организацију послова на праћењу рада даваоца услуга ангажованих на текућем одржавању, 

сачињавање информација и извештаја, праћење и испостављања рачуна; 

– Послове интерне контроле. 

– Одржавање хигијене објеката Градске управе и праћење рада даваоца услуга на одржавању чистоће. 

У Сектору за превозне и угоститељске услуге, обављају се послови који се односе на: 

– Послове безбедности и заштите здравља на раду, противпожарне заштите у свим објектима Градске 

управе; 

– Службени превоз, превоз седничког материјала и хитних пошиљки, групни превоз радника; 

набавку горива; дневни распоред возила; евиденцију о утрошку бензина; броју пређених 

километара и времену чекања возила; 

– Требовање ауто-делова и потрошног материјала и евиденцију о утрошку горива; регистрацију 

возила и друге послове везане за осигурање возила; мање поправке службених аутомобила; прање 

службених аутомобила и други послови у вези са пружањем услуга службеног превоза; 

– Пружање угоститељских услуга у објектима Градске управе, организацију пријема, свечаности, 

снабдевање ресторана и бифеа, контролу исправности хране, набавку и отпис средстава ситног 

инвентара за угоститељство, предлагање цена за врсте угоститељских услуга, периодичне послове 

контроле пословања ресторана и бифеа, састављање анализа, извештаја и информација о раду и сви 

други послови који произилазе из природе пословања у складу са законским прописима. 

Секретаријат за послове начелника Градске управе 

Члан 55. 

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 административну 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. 
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Члан 56. 

У Секретаријату за послове начелника Градске управе, као унутрашње организационе јединице, 

образују се два сектора: 

1. Сектор за управљање људским ресурсима, стручно усавршавање, селекцију кадрова и каријерни 

развој службеника, 

а) Одељење за управљање људским ресурсима, 

б) Одељење за САП подршку 

в) Одељење за стручно усавршавање, селекцију кадрова и каријерни развој службеника, 

2. Сектор за нормативно-правне послове и подршку Жалбеној комисији града Београда, 

а) Одељење за нормативно-правне послове, 

б) Одељење за подршку Жалбеној комисији града Београда. 

У Сектору за управљање људским ресурсима, стручно усавршавање, селекцију кадрова и 

каријерни развој службеника обављају се правни, студијско-аналитички, 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 и анализу 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 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 и процену потреба за 

стручним усавршавањем службеника; припрему предлога Програма стручног усавршавања службеника; 

организацију и реализацију стручног усавршавања сагласно донетом Програму; процену ефеката 

спроведених обука; анализу потреба за додатним образовањем запослених; сарадњу са Саветом за стручно 

усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе и Националном академијом за јавну управу; 

сазивање, припремање и одржавање колегијума начелника Градске управе Града Београда; 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 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; 

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; старање о условима за рад Жалбене комисије града Београда; стручно-техничку и 

административну 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, као и других аката Жалбене комисије; израду анализа и 

извештаја о поступцима по жалбама, као и израду извештаја о раду Сектора. 
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ДЕЛОКРУГ ПОСЕБНИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 

Кабинет градоначелника 

Члан 57. 

Кабинет градоначелника је посебна организациона јединица која се образује за обављање саветодавних 

и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и административно-техничких послова, који су 

значајни за рад градоначелника. 

Кабинет председника Скупштине града 

Члан 58. 

Кабинет председника Скупштине града је посебна организациона јединица која се образује за 

обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и административно-

техничких послова, који су значајни за рад председника Скупштине града. 

Руковођење Градском управом 

Члан 59. 

Градском управом руководи начелник, као службеник на положају. 

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. 

Руковођење организационим јединицама 

Члан 60. 

Секретаријатом руководи секретар секретаријата који организује рад секретаријата, стара се о 

правилном распореду послова и извршавању радних дужности запослених. 

Секретар секретаријата представља секретаријат, доноси прописе, решења у управним и другим 

појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга секретаријата, у складу са законом. 

Секретар секретаријата замењује начелника Градске управе у случају његове одсутности или 

спречености да обавља своју дужност, када га начелник Градске управе за то одреди. 

Секретар секретаријата је одговоран за рад и законито и благовремено обављање послова 

секретаријата. 

Члан 61. 

Секретар може имати подсекретара секретаријата, који за свој рад одговара секретару и начелнику 

Градске управе. 

Подсекретар секретаријата замењује секретара док је одсутан или спречен. 

Подсекретар секретаријата помаже секретару у управљању кадровским, финансијским, 

информатичким и другим питањима, у усклађивању рада унутрашњих организационих јединица 

секретаријата, сарађује са другим секретаријатима и посебним организационим јединицама и обавља друге 

послове из делокруга секретаријата у оквиру овлашћења која му одреди начелник Градске управе. 

Секретар не може овластити подсекретара секретаријата за доношење прописа. 

Члан 62. 

Радом унутрашњих организационих јединица руководе: 

– Руководилац сектора 

– Начелник одељења 

– Шеф одсека 
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– Шеф подручне организационе јединице 

– Руководилац групе 

Сектором руководи руководилац сектора, који организује и обједињава послове у сектору, распоређује 

послове на извршиоце у Сектору, даје упутства за рад, пружа стручну помоћ извршиоцима, обавља 

најсложеније послове из делокруга сектора којим руководи и обавља друге послове које му одреди секретар. 

Руководилац сектора за свој рад и рад сектора одговара секретару секретаријата и начелнику Градске 

управе. 

Начелник одељења, шеф одсека и руководилац групе за свој рад и рад уже унутрашње организационе 

јединице којом руководе одговарају секретару, ако је ужа организациона јединица ван састава сектора, 

односно секретару секретаријата и руководиоцу сектора, ако је ужа организациона јединица у саставу 

сектора. 

Шеф подручне организационе јединице за свој рад и рад организационе јединице којом руководи 

одговара у складу са посебним законом. 

Руковођење посебним организационим јединицама 

Члан 63. 

Радом Кабинета градоначелника, као посебне организационе јединице, руководи шеф кабинета. Шеф 

кабинета може имати заменика. 

Шеф кабинета и запослени на радним местима у кабинету градоначелника заснивају радни однос на 

одређено време – док траје дужност градоначелника. 

Шеф кабинета за свој рад одговара градоначелнику. 

Члан 64. 

Радом Кабинета председника Скупштине града, као посебне организационе јединице, руководи шеф 

кабинета. Шеф кабинета може имати заменика. 

Шеф кабинета и запослени на радним местима у кабинету председника Скупштине града заснивају 

радни однос на одређено време – док траје дужност председника Скупштине града. 

Шеф кабинета за свој рад одговара председнику Скупштине града. 

Кабинет градоначелника 

Члан 65. 

Кабинет градоначелника је посебна организациона јединица Градске управе града Београда. 

Кабинет, по налогу градоначелника врши стручне и друге послове за његове потребе. 

Кабинет се образује за обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе са 

јавношћу и административно-техничких послова, који су значајни за рад градоначелника. 

Члан 66. 

У Кабинету се образују унутрашње организационе јединице, и то: 

1. Сектор за послове градоначелника; 

2. Сектор за послове заменика градоначелника; 

3. Сектор за послове помоћника градоначелника; 

4. Сектор за међународну сарадњу и пројекте; 

5. Сектор за праћење активности и пројеката на територији града Београда. 
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Кабинет председника скупштине града 

Члан 67. 

Кабинет председника Скупштине града је посебна организациона јединица која се образује за 

обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и административно-

техничких послова, који су значајни за рад председника Скупштине града. 

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки 

Члан 68. 

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), посебних служби образованих у граду Београду, 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 може обављати и помоћне 

послове јавних набавки, у складу са законом. 

Служба обавља следеће послове који се односе на редовну контролу планирања, спровођења поступака 

и извршења јавних набавки организационих јединица Градске управе, Градског правобранилаштва града 

Београда, Омбудсмана за град Београд, Канцеларије за младе, посебних служби образованих у граду 

Београду, 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 

поступка јавне набавке давањем мишљења на: елементе одлуке о спровођењу поступка, елементе конкурсне 

документације и извештај о поступку јавне набавке; 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, Градско правобранилаштво града Београда, Омбудсмана за град Београд, 

Канцеларија за младе, посебне службе образоване у граду Београду, 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, Градског правобранилаштва града 

Београда, Омбудсмана за град Београд, Канцеларије за младе, посебних служби образованих у граду 

Београду, 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 јавних 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 средствима; вођење јединствене 

електронске евиденције добављача; праћење извршења оквирних споразума; контрола 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; анализа и евиденција захтева за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки; 
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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. 

Члан 69. 

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

а) Одељење за финансије и контролу планирања набавки, 

б) Одељење за спровођење централизованих јавних набавки, 

в) Одељење за нормативне послове и контролу спровођења поступака јавних набавки, 

г) Одељење за контролу техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци, 

д) Одељење за анализу и контролу извршења оквирних споразума. 

Одељење за финансије и контролу планирања набавки 

У Одељењу за финансије и контролу планирања набавки 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; израде кварталних, 

полугодишњих и годишњих извештаја о извршењу финансијског плана Службе; прегледа и контроле 

финансијских докумената у вези са реализацијом закључених уговора Службе; вођења евиденције и израде 

захтева за плаћање; праћења утрошака средстава опредељених на разделу Службе и сачињавање извештаја о 

утрошеним средствима; прикупљања и контроле предлога потреба организационих јединица Градске управе, 

Градског правобранилаштва града Београда, Омбудсмана за град Београд, Канцеларије за младе и посебних 

служби образованих у граду Београду; прикупљања и редовне контроле годишњих планова набавки 

организационих јединица Градске управе, Градског правобранилаштва града Београда, Омбудсмана за град 

Београд, Канцеларије за младе и посебних служби образованих у граду Београду; ванредна контрола планова 

набавки организационих јединица Градске управе, Градског правобранилаштва града Београда, Омбудсмана 

за град Београд, Канцеларије за младе и посебних служби образованих у граду Београду, 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 града Београда и директора 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. 

Одељење за спровођење централизованих јавних набавки 

У Одељењу за спровођење централизованих јавних набавки обављају се следећи послови: спровођење 

поступака централизованих јавних набавки ради закључивања оквирних споразума или додељивања уговора 

за потребе организационих јединица Градске управе града Београда, посебних служби образованих у граду 

Београду, 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; помоћни послови јавних набавки у складу са законом; спровођење поступака јавних набавки и 

набавки за које су средства опредељена на разделу Службе, ради закључивања оквирних споразума односно 

уговора или издавања наруџбеница; прибављање потребних овлашћења. сагласности и захтева за покретање 

и спровођење поступака централизованих јавних набавки, јавних набавки и набавки за које су средства 

опредељена на разделу Службе; прикупљање података из Апликације Службе за електронско исказивање 

потреба; сачињавање и достављање одлука о спровођењу поступака јавних набавки и постављање донетих 

одлука на Порталу јавних набавки; сачињавање, достављање и објављивање документације о набавци у 

складу са прописима; сачињавање, достављање и објављивање огласа о јавним набавкама; сачињавање, 

достављање и објављивање одлука о закључењу оквирног споразума односно одлука о додели уговора; 

сачињавање, достављање и објављивање одлука о обустави поступка јавне набавке; сачињавање извештаја о 

спроведеним поступцима централизованих јавних набавки, јавних набавки и набавки за које су средства 

опредељена на разделу Службе; сачињавање студијско-аналитичких извештаја из делокруга рада Одељења; 

статистичко-евиденциони послови који се односе на прикупљање података у циљу утврђивања чињеничног 
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стања, а који су неопходни за спровођење поступака централизованих јавних набавки, јавних набавки и 

набавки за које су средства опредељена на разделу Службе; праћење, анализирање и проучавање аката и 

прописа из области јавних набавки; успостављање информационог система и примене система динамичне 

набавке и електронске лицитације, када је то могуће; сарадња са институцијама и органима који у оквиру 

своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и други послови у вези делокруга рада 

Одељења. 

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; вршење едукације из области јавних набавки; контролу 

спровођења поступка јавне набавке давањем мишљења организационим јединицама Градске управе када 

спроводе поступак јавне набавке из своје надлежности на: елементе одлуке о спровођењу поступка јавне 

набавке, елементе конкурсне документације, осим у техничком делу, извештај о поступку јавне набавке; 

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 

контрола спровођења поступака јавних набавки према годишњем плану контроле у организационим 

јединицама Градске управе, Градском правобранилаштву града Београда, Омбудсману за град Београд, 

Канцеларији за младе и посебним службама образованим у граду Београду; ванредна контрола спровођења 

поступака и извршења јавних набавки организационих јединица Градске управе, Градског правобранилаштва 

града Београда, Омбудсмана за град Београд, Канцеларије за младе, посебних служби образованих у граду 

Београду, 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. 

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, Градском правобранилаштву града Београда, Омбудсману за 

град Београд, Канцеларији за младе и посебним службама образованим у граду Београду када спроводе 

поступак јавне набавке 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 Градском 

правобранилаштву града Београда, Омбудсману за град Београд, Канцеларији за младе и посебним службама 

образованим у граду Београду; ванредна контрола спровођења поступака и извршења уговора закључених 

на основу поступака јавних набавки спроведених у установама, јавним комуналним предузећима, осталим 

предузећима и организацијама чији је оснивач град Београд, као и градских општина, 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. 

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 ефеката централизованих јавних набавки са аспекта 

уговорених цена; праћење извршења оквирних споразума и праћење извршења уговора који се реализују из 

средстава са раздела Службе; сачињавање извештаја о ефектима централизованих јавних набавки; праћење 
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реализације појединачних уговора које организационе јединице Градске управе града Београда, Градског 

правобранилаштва града Београда, Омбудсмана за град Београд, Канцеларије за младе и посебних служби 

образованих у граду Београду, 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. 

Служба за интерну ревизију града Београда 

Члан 70. 

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. 

Члан 71. 

У Служби се образују унутрашње организационе јединице и то: 

1. Сектор за послове интерне ревизије код директних и индиректних корисника буџетских 

средстава града Београда 

a) Одељење за послове интерне ревизије код директних и индиректних корисника буџетских 

средстава града Београда 

2. Сектор за послове интерне ревизије код општина на територији града Београда и корисника 

јавних средстава чији је оснивач општина 

a) 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, јавних комуналних предузећа и 

друштава капитала основаних од стране града Београда 

a) Одељење за послове интерне ревизије код јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и 

друштава капитала основаних од стране града Београда 

4. Сектор за нормативне, правне и економско-финансијске послове 

a) Одељење за нормативне, правне и студијско-аналитичке послове 

б) Одељење за економско-финансијске послове 

5. Сектор за оцену квалитета активности интерне ревизије 

a) Одељење за оцену квалитета активности интерне ревизије 

У Сектору за послове интерне ревизије код директних и индиректних корисника буџетских 

средстава града Београда, обављају се послови који се односе на: проверу примене закона и поштовања 

правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и 

потпуности; дају се савети кад 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; провера потпуности, веродостојности и интегритета података у 

финансијским извештајима и провера процедура заштите и очувања имовине; састављање ревизорских 

извештаја који садрже резиме, циљеве и обим ревизије, налазе, закључке и препоруке, коментаре 

руководиоца субјекта ревизије, као и доношење коначних извештаја ревизије; обављање и других послова у 

складу са законом, упутствима и налозима директора Службе. 

У оквиру Сектора формира се Одељење за послове интерне ревизије код директних и индиректних 

корисника буџетских средстава града Београда. 
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У Сектору за послове интерне ревизије код општина на територији града Београда и корисника 

јавних средстава чији је оснивач општина, обављају се послови који се односе на: проверу примене закона 

и поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, 

успешности и потпуности; дају се савети кад 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; провера потпуности, веродостојности и интегритета 

података у финансијским извештајима и провера процедура заштите и очувања имовине; састављање 

ревизорских извештаја који садрже резиме, циљеве и обим ревизије, налазе, закључке и препоруке, коментаре 

руководиоца субјекта ревизије, као и доношење коначних извештаја ревизије; обављање и других послова у 

складу са законом, упутствима и налозима директора Службе. 

У оквиру Сектора формира се Одељење за послове интерне ревизије код општина на територији града 

Београда и корисника јавних средстава чији је оснивач општина. 

У Сектору за послове интерне ревизије код јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и 

друштава капитала основаних од стране града Београда, обављају се послови који се односе на: проверу 

примене закона и поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу њихове 

адекватности, успешности и потпуности; дају се савети кад 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; провера потпуности, веродостојности 

и интегритета података у финансијским извештајима и провера процедура заштите и очувања имовине код 

јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и друштава капитала основаних од стране града, односно 

правних лица над којима град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала, или више 

од 50% гласова у управном одбору и другим правним лицима у којима локална јавна средства чине више од 

50% укупног прихода наведених у Закону о буџетском систему; ревизију корисника средстава добијених из 

фондова ЕУ; састављање ревизорских извештаја који садрже резиме, циљеве и обим ревизије, налазе, 

закључке и препоруке, коментаре руководиоца субјекта ревизије, као и доношење коначних извештаја 

ревизије; обављање и других послова у складу са законом, упутствима и налозима директора Службе. 

У оквиру Сектора формира се Одељење за послове интерне ревизије код јавних предузећа, јавних 

комуналних предузећа и друштава капитала основаних од стране града Београда. 

У Сектору за нормативне, правне и економско-финансијске послове обављају се нормативни, 

правни, студијско-аналитички, аналитичко-оперативни и стручно-оперативни послови који се односе на: 

праћење прописа; припрему вршења интерне ревизије; проверу примене закона и поштовања правила 

интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и 

потпуности; дају се савети кад 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; провера потпуности, веродостојности и интегритета података у 

финансијским извештајима и провера процедура заштите и очувања имовине; састављање ревизорских 

извештаја који садрже резиме, циљеве и обим ревизије, налазе, закључке и препоруке, коментаре 

руководиоца субјекта ревизије, као и састављање коначних извештаја ревизије; анализу уговорне 

документације субјекта интерне ревизије; анализу јединичних цена из усвојених понуда, проверу обима 

оправданости и квалитета изведених радова, набављених добара и извршених услуга; стручну анализу 

оправданости исказаних расхода и издатака у финансијским извештајима; припремање и израду 

методолошких упутстава који регулишу поступак и израду извештаја интерне ревизије; извршавања задатака 

који се односе на управљање имовином за коју је одговоран директни корисник; састављање периодичних и 

годишњих извештаја; организовање и вођење евиденције оперативних и других ризика; праћење реализације 

мера за ублажавање и отклањање ризика; анализа ризика и предложених активности као и предлагање мера 

за њихову оптимизацију и консолидацију са циљем смањивања трошкова; израду плана јавних набавки 

Службе; припремање и спровођење поступака јавних набавки из надлежности Службе; обављање послова 

који се односе на израду општих и појединачних правних аката из надлежности Службе; обављање 

материјално финансијских послова; и обављање других послова у складу са законом, упутствима и налозима 

директора Службе. 

У оквиру Сектора формирају се: Одељење за нормативне, правне и студијско-аналитичке послове и 

Одељење за економско-финансијске послове. 
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У Сектору за оцену квалитета активности интерне ревизије процењује се усклађеност Повеље 

Службе за интерну ревизију града Београда, прати се усклађеност са међународним стандардима 

професионалне праксе интерне ревизије и примена Етичког кодекса Службе; прати се примена методологије 

и интерних аката активности интерне ревизије у фази планирања, извођења, извештавања и спровођења 

налаза и препорука; на основу достављених предлога других Сектора израђују се нацрти стратешког и 

годишњег плана интерне ревизије, прати се спровођење годишњег плана и по потреби врши се ажурирање 

истог; израђује се и прати план професионалног/стручног усавршавања интерних ревизора; припремају 

извештаји из делокруга рада Службе; обављају се и други послови по налогу директора Службе. 

У оквиру Сектора формира се Одељење за оцену квалитета активности интерне ревизије. 

Канцеларија за младе 

Члан 72. 

Канцеларија ради на унапређењу положаја младих, делује у правцу решавања проблема младих, 

пружању подршке и обезбеђивању једнаког положаја младих из осетљивих група, сарађује са омладинским 

удружењима Рома, промовише различитости, толеранцију и солидарност међу младима; врши послове који 

се односе на: организовани приступ проблемима младих; промовисање рада са младима; унапређење 

предузетништва младих и развијање предузетничког духа код младих; пружање подршке младима у 

сарадњи са образовним и културним институцијама, Националном службом запошљавања, привредним 

субјектима, удружењима привредника, организационим јединицама Градске управе, невладиним 

организацијама, кроз активно укључивање младих и друштвене токове и њихово информисање; 

неформално образовање младих; пружање логистичке подршке у реализацији пројеката младих; креирање 

модела волонтерских радних кампова; обезбеђивање једнаког положаја младих у друштву; подстицање и 

вредновање достигнућа младих у различитим областима; унапређивање могућности за квалитетно 

организовање слободног времена младих; спровођење друштвено одговорних кампања из области 

екологије, безбедности, солидарности, здравља младих. 

Канцеларија обавља и послове обезбеђивања услова за рад удружења која спроводе омладинске 

активности; успоставља партнерства са удружењима која спроводе омладинске активности ради учествовања 

у припреми пројеката; учествује у креирању друштвеног амбијента који је подстицајан за цивилно друштво 

које спроводи омладинске активности; даје подршку цивилном сектору који спроводи омладинске 

активности у успостављању дијалога и јачању партнерства са органима локалне самоуправе; иницира и 

спроводи развојне пројекте у сарадњи са удружењима која спроводе омладинске активности, као и друге 

послове у складу са законом, Статутом града и другим прописима. 

Члан 73. 

За обављање послова у Канцеларији, образују се унутрашње организационе јединице, и то: 

1. Сектор за правне и финансијске послове 

а) Одељење за правне и финансијске послове 

2. Сектор за унапређење положаја младих и сарадњу са удружењима 

а) Одељење за унапређење положаја младих и сарадњу са удружењима 

3. Сектор за пројекте 

а) Одељење за пројекте 

У Сектору за правне и финансијске послове обављају се следећи послови: 

– Сложени правни послови у области реализације пројеката Канцеларије; 

– Остварује сарадњу са ресорним министарствима, канцеларијама и јединицама локалне самоуправе; 

– Обавља послове из области јавних набавки и радних односа за потребе Канцеларије; 

– Прима странке; 

– Израђује извештаје, информације, анализе, дописе; 
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– Сложени послови који се односе на: припрему предлога финансијског плана и годишњег 

финансијског извештаја Канцеларије; 

– Стара се о наменском коришћењу буџетских и донаторских средстава; 

– Остварује сарадњу са организационом јединицом Градске управе надлежне за послове финансија и 

правне послове; 

– Израђује информације, анализе, извештаје и друге материјале из области финансија; 

– Обавља и друге послове по налогу руководилаца. 

У Сектору за унапређење положаја младих и сарадњу са удружењима обављају се следећи послови: 

– Рад на унапређењу положаја младих, делује у правцу решавања проблема младих, 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 по облику рада, а који имају за циљ 

спровођење Националне стратегије за младе, градског акционог плана за младе; 

– Сарађује и реализује програме од интереса за младе заједно са локалним Канцеларијама за младе 

на територији Града Београда; 

– Сарађује са установама 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 члана одговарајуће европске – 

међународне студентске асоцијације; 

– Пружа подршку и обезбеђује једнак положај младих из осетљивих група, сарадња са омладинским 

удружењима Рома, промовисање различитости и промовисање толеранције и солидарности међу 

младима; 

– Обавља и послове који се односе на: организовани приступ проблемима младих, промовисање рада 

са младима, унапређење предузетништва младих и развијање предузетничког духа код младих, 

пружање подршке младима у сарадњи са образовним и културним институцијама, Националном 

службом запошљавања, привредним субјектима, удружењима привредника, организационим 

јединицама Градске управе, невладиним организацијама, кроз активно укључивање младих у 

друштвене токове и њихово информисање; 

– Неформално образовање младих; 

– Пружање логистичке подршке у реализацији пројеката младих, креирање модела волонтерских 

радних кампова; 

– Обезбеђује једнак положај младих у друштву; 

– Подстицање и вредновање достигнућа младих у различитим областима; 

– Унапређивање могућности за квалитетно организовање слободног времена младих; 

– Спровођење друштвено одговорних кампања из области екологије, безбедности, солидарности, 

здравља младих; 

– Обавља и послове обезбеђивања услова за рад удружења; 

– Успоставља партнерства са удружењима ради учествовања у припреми пројеката; 

– Учествује у креирању друштвеног амбијента који је подстицајан за цивилно друштво; 

– Даје подршку цивилном сектору у успостављању дијалога и јачању партнерстава са органима 

локалне самоуправе; 
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– Иницира и спроводи развојне пројекте у сарадњи са удружењима, као и друге послове у складу са 

законом, Статутом града и другим прописима; 

– Обавља и друге послове у овим областима у складу са законом, Статутом града и другим 

прописима. 

У Сектору за пројекте обављају се следећи послови: 

– Рад на пословима који се односе на припрему аналитичке документације за потребе планирања, 

програмирања, валоризације постигнутих ефеката, као и друге послове којима се остварује 

друштвена брига о неформалном образовању; 

– Креирање друштвеног амбијента који је подстицајан за унапређење неформалног образовања; 

– Рад на пословима који се односе на сарадњу са невладиним и донаторским организацијама, а 

посебно послови који се односе на пројекте који воде ка европским интеграцијама, а у вези са 

подстицањем и унапређењем предузетништва; 

– Послови у вези са израдом извештаја, информација, анализа и других материјала од значаја за 

подстицај и унапређење предузетништва; 

– Послови који произилазе из сарадње са организационим јединицама Градске управе; 

– Послови који се односе на припрему аналитичке документације за потребе планирања, 

програмирања, валоризације постигнутих ефеката, као и други послови којима се остварује 

друштвена брига о осетљивим групама; 

– Решавање проблема осетљивих група и то: побољшање квалитета живота младих из осетљивих 

група; хуманизација слободног времена; неговање здравих и безбедних стилова живота; 

– Послови у вези са промовисањем различитости; социјална рехабилитација и реинтеграција; 

пружање подршке и обезбеђивање једнаког положаја младих из осетљивих група. 

Служба главног урбанисте града Београда 

Члан 74. 

Служба обавља послове из делокруга прописаних законом и подзаконским актима, којима се 

обезбеђује подршка и помоћ главном урбанисти у координацији израде планских докумената, као и 

координацији рада између организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове 

урбанизма, носиоцима израде урбанистичких планова и јавних предузећа и других институција укључених у 

поступке израде и доношења планских докумената. 

Предузима активности и обавља послове који се односе на: координацију израде урбанистичких 

планова, које доноси Скупштина града Београда; координацију израде просторних планова на територији 

града Београда; координацију рада између организационе јединице Градске управе града Београда надлежне 

за послове урбанизма, носиоцима израде урбанистичких планова и јавних предузећа и других институција 

укључених у поступке израде и доношења планских докумената; припрему програма уређивања земљишта, 

у делу који се односи на доношење планских докумената; разматра иницијативе за доношење планских 

докумената и о свом ставу обавештава организациону јединицу Градске управе града Београда надлежну за 

послове урбанизма ради даљег поступања; у сарадњи са организационом јединицом Градске управе града 

Београда надлежном за послове урбанизма одређује редослед и динамику доношења планских докумената; 

сарађује са: носиоцем израде плана у циљу обезбеђивања благовременог прибављања података о постојећој 

планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, стању и 

капацитетима инфраструктуре и других података неопходних за израду планског документа; одговорним 

планером, односно одговорним урбанистом у току целог поступка израде планског документа; локалним 

удружењима урбаниста и архитеката, као и са другим заинтересованим субјектима; главним урбанистима 

других јединица локалне самоуправе и размењује искуства; предлаже приоритете у области урбанизма и 

планирања; анализира и прати уређење подручја града и доношење урбанистичких докумената у складу са 

законом и светским стандардима и прати промене стања у простору; предузима и друге активности у циљу 

остваривања координације у поступцима израде и доношења планских докумената; обавља и друге послове 

у складу са прописима из области планирања и изградње. 
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Члан 75. 

У Служби се образују унутрашње организационе јединице и то: 

1. Сектор за координацију израде урбанистичке и планске документације 

2. Сектор за капиталне пројекте и односе са јавношћу 

a) Одељење за правне и економске послове 

3. Сектор за јавне просторе и архитектонско обликовање 

У Сектору за координацију израде урбанистичке и планске документације обављају се послови, 

који се односе на: израду политика, стратегија, пројеката и програма из области планирања простора и 

просторног развоја, као и праћење и предузимање мера за њихово остваривање; праћење и имплементацију 

међународних конвенција из области просторног планирања; предлагање стратешких одлука и планова о 

развоју Града, као и смерница за израду Стратегије развоја; припрему презентације пројеката; сарадњу са 

научним институцијама и струковним удружењима у вези развоја града; припрему информација за потребе 

Главног урбанисте; праћење рада и реализације израде урбанистичких планова; сарадњу са носиоцима израде 

просторних планова, генералног урбанистичког плана, планова генералне и детаљне регулације у свим 

фазама израде; припрему информација о материјалу које разматра Комисија за планове; координацију рада 

између органа надлежног за послове урбанизма и јавних предузећа, као и других институција укључених у 

поступак израде и доношења планских докумената; давање стручних мишљења и објашњења; праћење 

послова на припреми и реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта; развој 

саобраћајне и комуналне инфраструктуре; праћење и координацију планирања и реализације саобраћајне и 

комуналне инфраструктуре; давање смерница и учешће у припреми програма и планова развоја система 

комуналне инфраструктуре града; учешће у планирању развоја транспортног система у функцији просторног 

развоја града; давање смерница у планирању стратешких и техничких решења саобраћајних система у 

планским и урбанистичко-техничким документима града; имплементацију и развој система урбане 

мобилности; учествовање у припремању програма израде урбанистичких планова и програма уређивања 

земљишта, који се односе на планирање саобраћајне инфраструктуре; предлагање смерница за израду 

стратегије развоја урбане мобилности, као део целокупне стратегије развоја града; праћење ефеката урбане 

мобилности на остале видове саобраћаја и животну средину; учествовање у изради програма из области 

урбане мобилности, на основу динамике реализације Стратегије развоја града и планских докумената; 

промовисање пешачења и бициклистичког саобраћаја; сарадњу на изради кампања за унапређење 

безбедности бициклиста; координацију из домена урбане мобилности са стручним републичким и градским 

институцијама, као и експертима из области саобраћајне инфраструктуре и саобраћајних објеката. 

У Сектору за капиталне пројекте и односе са јавношћу обављају се послови који се односе на: 

развојне и стратешке политике у области грађевинарства, као и праћење и предузимање мера за њихово 

остваривање; унапређење пословног амбијента у области грађевинарства; учешће у припреми развојних 

пројеката града; праћење реализације израде стратешких и развојних пројеката града; обезбеђење промоције 

најбоље праксе у области урбанизма и архитектуре. 

У Одељењу за правне и економске послове обављају се послови који се односе на: нормативно правне 

и финансијске послове за потребе службе, кадровске и опште послове 

У Сектору за јавне просторе и архитектонско обликовање обављају се послови који се односе на: 

спровођење смерница развоја архитектуре у односу на заштиту аутентичности простора и идентитета насеља; 

праћење и проучавање стања у области уређења града и давање предлога за предузимање мера; анализу 

програма уређења јавних површина и сарадњу са носиоцима израде програма; учешће у изради прописа из 

области уређења града; обезбеђење квалитета архитектонских решења; унапређење визуелног квалитета 

објеката и насеља. 
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ГЛАВА II 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 

1. ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

Службеници на положају 

Члан 76. 

1. Начелник Градске управе 

Звање: Положај у I групи Број службеника на положају: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Градске управе; планира, усмерава и надзире рад 

Градске управе; усклађује рад организационих јединица Градске управе и обезбеђује њено функционисање 

као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Градске управе; обавља и 

друге послове у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и 

Градоначелника. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за 

обављање послова на радном месту. 

2. Заменик начелника Градске управе Секретар секретаријата 

Звање: Положај у II групи Број службеника на положају: 25 

Опис послова: Замењује начелника Градске управе у случају његове одсутности или спречености да 

обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и 

Градоначелника; обавља и друге послове из надлежности Градске управе по овлашћењу начелника Градске 

управе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или из одговарајуће научне 

области у односу на делокруг секретаријата, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова на радном месту. 

3. Подсекретар секретаријата 

Звање: Положај у II групи Број службеника на положају: 25 

Опис посла: Замењује начелника Градске управе у случају његове одсутности или спречености да 

обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и 

Градоначелника; обавља и друге послове из надлежности Градске управе, по овлашћењу начелника градске 

управе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке или из одговарајуће научне 

области у односу на делокруг секретаријата, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВУ 

1.  

Члан 77. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 19 18 

Самостални саветник 27 32 

Саветник 27 49 

Млађи саветник 22 41 

Сарадник 12 16 

Млађи сарадник 8 13 

Виши референт 40 60 

Референт / / 

Млађи референт 1 1 

Укупно: 158 231 

Називи радних места службеника, описи послова радних места и звања и услови за рад: 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис посла: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције 

за обављање послова на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис посла: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције 

за обављање послова на радном месту. 

 Координатор за област личних стања грађана и вођење матичних књига 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Координирање активности и послова који се односе на област личних стања грађана и 

вођење матичних књига; координирање и контрола рада матичних служби; праћење уједначавања поступака, 

радњи и аката; предузимање радњи у циљу унапређења рада и старање о правилној примени прописа из ових 

области; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из области друштвено-

хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
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односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне 

компетенције за обављање послова на радном месту. 

 Административно-технички секретар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге послове као што су: вођење евиденције о 

одржавању састанака; вођење евиденције о присуствовању и одсуствовању радника са посла, као и 

одсуствовању са рада у току радног времена; примање поште из књиге примљене поште на личност; 

обављање послова који се односе на коришћење службених возила, путних налога, руковање печатом, 

обављање телефонских позива, чување и разврставање службених гласила, стручне литературе, седничких 

материјала, пријем и слање електронске поште; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за обављање послова на радном 

месту. 

 Стручно-оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге послове као што су: примање и отпрема 

поште преко пријемних и доставних књига; вођење евиденције о завођењу и развођењу предмета; вођење 

евиденције о примљеним и архивираним предметима по запосленима у Секретаријату; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару; као и потребне компетенције за 

обављање послова на радном месту. 

СЕКТОР ЗА АНАЛИТИКУ, НОРМАТИВУ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља студијско-аналитичке и нормативно-правне послове и стручне 

послове из делокруга Сектора, у складу са смерницама секретара Секретаријата планира, организује и 

координира рад у Сектору и стара се о благовременом обављању послова у области за коју је образован 

Сектор; распоређује послове у Сектору, даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; у циљу 

потпуног и благовременог извршавања свих послова Сектора, сарађује са другим секторима Секретаријата, 

другим организационим јединицама Градске управе, као и органима, организацијама и установама изван 

Градске управе; припрема нацрте решења најсложенијих управних предмета у првостепеном управном 

поступку; обавља и друге послове по упутствима и налозима руководиоца. 

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за 

обављање послова на радном месту. 

Одељење за аналитику и нормативу 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља студијско-аналитичке, управно-правне и нормативно-правне 

послове који се односе на: организацију и рад Градске управе; праћење, анализирање и проучавање нове 

законске и подзаконске регулативе и њихових ефеката на послове града; припрему стручних мишљења о 

нацртима и предлозима општих аката, припрему мишљења у вези са применом прописа и општих аката из 
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надлежности органа; утврђивање стратегије развоја, уређења и унапређења система Градске управе, 

рационализацију њене структуре и поједностављење процедура рада коришћењем савремених метода и 

технологија; припремање нацрта Одлуке о Градској управи града Београда; вођење евиденције поверених 

послова у Градској управи и израду јединственог извештаја о реализацији тих послова за органе града 

Београда и послове хармонизације метода рада Градске управе са локалним управама држава чланица 

Европске уније; анализу извештаја о раду организационих јединица Градске управе и обједињавање истих у 

електронску књигу; припрему нацрта решења најсложенијих управних предмета у првостепеном управном 

поступку и вођење евиденције о издатим решењима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за 

обављање послова на радном месту. 

 Студијско-аналитички и нормативно-правни послови из делокруга Одељења 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља студијско-аналитичке, управно-правне и нормативно-правне послове који се 

односе на: организацију и рад Градске управе; праћење прописа и анализирање и проучавање нове законске 

и подзаконске регулативе и њихових ефеката на послове града из оних области које одреди начелник 

Одељења; утврђује стратегије развоја, уређења и унапређења система Градске управе, рационализацију њене 

структуре и поједностављење процедура рада коришћењем савремених метода и технологија; припрема 

анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података 

и прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања; припрема делова нацрта Одлуке о Градској 

управи града Београда; вођење евиденције поверених послова у Градској управи и израђује јединствени 

извештај о реализацији тих послова за органе града Београда и послове хармонизације метода рада Градске 

управе са локалним управама држава чланица Европске уније; анализира извештаје о раду организационих 

јединица Градске управе и обједињавање истих у електронску књигу; израђује решења о годишњим 

одморима за запослене у Секретаријату и води евиденције о издатим решењима; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за 

обављање послова на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови из делокруга Одељења 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Учествује у припреми извештаја и информација о утврђеном стању, делова елабората, 

студија, програма, пројеката, планова и процена у областима из делокруга Одељења, пратећи реализацију и 

припрему нацрта извештаја о извршењу стратегија и пројеката; даје смернице у вези са применом прописа и 

општих аката из надлежности органа, прати прописе из надлежности органа, ради на стварању и ажурирању 

базе података из надлежности органа; обавља студијско-аналитичке послове из домена заштите података о 

личности и слободног приступа информацијама од јавног значаја; обавља управно-правне послове израде 

решења о годишњим одморима за запослене у Секретаријату; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за 

обављање послова на радном месту. 
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Одељење за финансијске послове и послове јавних набавки 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља најсложеније нормативно-правне послове који се односе на 

припрему 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; формирање налога за плаћање по претходно ауторизованој, прихваћеној 

и одобреној документацији; праћење реализације финансијског плана по позицијама; сарадња са надлежним 

службама; послови јавних набавки; праћење, анализирање и проучавање нове законске и подзаконске 

регулативе и ефекте на послове града Београда и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области друштвено-

хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне 

компетенције за обављање послова на радном месту. 

 Финансијско-материјални послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове припреме израде 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; израде захтева за доделу средстава из текуће буџетске резерве на основу указане потребе услед 

недостатка средстава у оквиру Секретаријата; израде предлога програмских активности и пројеката 

Секретаријата у циљу израде Одлуке о буџету и Одлуке о ребалансу буџета, као и измене и допуне истих; 

праћење реализације финансијског плана по позицијама; учествовање у припреми уговора и праћењу њихове 

реализације; учествовање у припреми месечне квоте расхода; сачињавање наредби за књижење, захтева и 

решења за пренос средстава; формирање налога за плаћање по претходно ауторизованој, прихваћеној и 

одобреној документацији; сарадња са надлежним службама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области 

економских наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције 

за обављање послова на радном месту. 

 Послови јавних набавки 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке, правне и друге стручне послове које се односе на 

поступке јавних набавки добара, услуга и радова; пружа подршку у изради инструкција за планирање, 

предлога потреба, плана јавних набавки и списка набавки Секретаријата; припрема подлогу за спровођење 

поступака јавних набавки; учествује у вођењу евиденције о закљученим и реализованим уговорима из 

поступака јавних набавки и припреми извештаја о јавним набавкама; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
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основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и испит за службеника за јавне набавке, завршен приправнички стаж или 

најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; као и потребне 

компетенције за обављање послова на радном месту. 

 Финансијско-материјални послови и послови јавних набавки 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове, учествује у припремању анализа, извештаја, информација и 

других стручних и аналитичких материјала на основу одговарајућих података и прикупљање података у циљу 

утврђивања чињеничног стања; учествује у припреми делова нацрта Одлуке о Градској управи града 

Београда; учествује у вођењу евиденције поверених послова у Градској управи и изради јединственог 

извештаја о реализацији тих послова за органе града Београда; вођење евиденција о финансијским 

извештајима, предметима о јавној набавци, као и вођење административних и канцеларијских послова 

надлежности Одељења; учествовање у свим облицима стручног усавршавања; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области 

економских наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у 

струци; као и потребне компетенције за обављање послова на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ДРУГОСТЕПЕНИ УПРАВНИ ПОСТУПАК ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове, и то: управно-правне послове, везане за решавање 

најсложенијих управних предмета у другостепеном управном поступку; нормативно-правне послове везане 

за припрему правилника о систематизацији радних места у Сектору; прати, анализира и проучава нове 

законске и подзаконске прописе и њихове ефекте на послове из делокруга Сектора. У циљу потпуног и 

благовременог извршавања свих послова Сектора, координира и остварује сарадњу са другим секторима 

Секретаријата, другим организационим јединицама Градске управе, као и органима, организацијама и 

установама изван Градске управе, пружа стручну подршку извршним органима; обавља и друге послове по 

налогу секретара. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за 

обављање послова на радном месту. 

Одељење за вођење другостеног управног поступка из области озакоњења објеката, урбанизма, 

саобраћаја и осталих области 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља послове из надлежности Одељења, и то: управно-правне послове, 

везане за решавање најсложенијих управних предмета у другостепеном управном поступку; нормативно-

правне послове везане за припрему Правилника о систематизацији радних места у сектору; прати, анализира 

и проучава нове законске и подзаконске прописе и њихове ефекте на послове из делокруга Сектора. Планира 

и обједињава послове и стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга 

Одељења, непосредно распоређује послове извршиоцима, даје неопходна упутства за рад, пружа стручну 

помоћ и редовно подноси извештај о раду Одељења којим руководи, пружа стручну подршку извршним 

органима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за 

обављање послова на радном месту. 

 Управно-правни послови вођења другостепеног управног поступка из надлежности 

Градског већа 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Самостално обавља управно-правне послове који се односе на: учествовање у припреми 

појединачних управних аката, односно решавање сложених управних предмета у другостепеном управном 

поступку из надлежности Градског већа и израђује предлоге другостепених одлука по жалбама на решења из 

области: озакоњења објеката, урбанизма, саобраћаја и осталих области; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за 

обављање послова на радном месту. 

 Управно-правни послови припреме предлога одлука у другостепеном управном поступку 

из надлежности Градског већа 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља управно-правне послови који се односе на: учествује у припреми појединачних 

управних аката – односно решавање сложених управних предмета у другостепеном управном поступку из 

надлежности Градског већа и израђује предлоге другостепених одлука по жалбама на решења из области: 

озакоњења објеката, урбанизма, саобраћаја и осталих области; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за 

обављање послова на радном месту. 

Одељење за вођење другостепеног управног поступка из области инспекцијских послова, образовања 

и дечје заштите и социјалне заштите 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља послове из надлежности Одељења, и то: управно-правне послове, 

везане за решавање најсложенијих управних предмета у другостепеном управном поступку; нормативно-

правне послове везане за припрему Правилника о систематизацији радних места у Сектору; прати, анализира 

и проучава нове законске и подзаконске прописе и њихове ефекте на послове из делокруга Одељења. Планира 

и обједињава послове и стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга 

Одељења, непосредно распоређује послове извршиоцима, даје неопходна упутства за рад, пружа стручну 

помоћ и редовно подноси извештај о раду Одељења којим руководи, пружа стручну подршку извршним 

органима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
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студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за 

обављање послова на радном месту. 

 Управно-правни послови вођења другостепеног управног поступка из надлежности 

Градског већа 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља управно-правне послове који се односе на: учествовање у припреми 

појединачних управних аката – односно решавање сложених управних предмета у другостепеном управном 

поступку из надлежности Градског већа и израђује предлоге другостепених одлука по жалбама на решења из 

области: инспекцијских послова, образовања и дечје заштите и социјалне заштите; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за 

обављање послова на радном месту. 

 Управно-правни послови припреме предлога одлука другостепеног управног поступка из 

надлежности Градског већа 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља управно-правне послове који се односе на: учествовање у припреми и 

прикупљању података неопходних за израду појединачних управних аката-односно учествовање у решавању 

сложених управних предмета у другостепеном управном поступку из надлежности Градског већа и израђује 

предлоге другостепених одлука по жалбама на решења из области: инспекцијских послова, образовања и 

дечје заштите и социјалне заштите; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; 

као и потребне компетенције за обављање послова на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА, ВОЂЕЊЕ МАТИЧНИХ КЊИГА И ИЗБОРНА ПРАВА 

 Руководилац Сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, планира, организује и обједињује послове у Сектору, припрема све врсте 

нормативних аката и стручних мишљења из надлежности Сектора, пружа стручну подршку органима града 

Београда и врши припрему стратешких докумената и пројеката; прати, анализира и проучава нове законске 

и подзаконске регулативе и ефекте на послове града Београда; остварује сарадњу са ресорним 

министарствима за поверене послове граду Београду; распоређује послове на уже унутрашње јединице и 

извршиоце, даје упутства за рад, пружа стручну помоћ извршиоцима, стара се о законитом, правилном и 

благовременом обављању послова, унапређењу рада и побољшању ефикасности и односа према грађанима 

и организацијама; стара се о унапређивању стручног знања запослених и њиховом стручном усавршавању; 

припрема анализе, одговоре, информације и извештаје о раду Сектора, прати и проучава законску и 

подзаконску регулативу из области делокруга рада Сектора и учествује у свим облицима стварања и примене 

нових метода у раду; организује и координира рад стручне службе Градске изборне комисије; сарађује унутар 

и изван органа ради размене информација које служе остваривању послова из надлежности Сектора; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни 

стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

Одељење за опште послове личних стања грађана, вођење матичних књига и изборна права 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља послове из надлежности Одељења, планира и обједињује послове, 

непосредно координира опште послове личних стања, вођења матичних књига и изборних права у свим ужим 

унутрашњим јединицама у Сектору и даје неопходна упутства за рад; пружа стручну помоћ и редовно 

подноси извештај о раду Одељења којим руководи; припрема анализе, одговоре, информације и извештаје о 

раду Одељења, прати и проучава законску и подзаконску регулативу из области делокруга рада Одељења и 

учествује у свим облицима стварања и примене нових метода у раду; води управни и вануправни поступак у 

области матичних књига, личних стања грађана и изборних права, обавља послове у области вођења 

евиденција о држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у 

Скупштину града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град 

Београд; сарађује унутар и изван органа ради размене информација које служе остваривању послова из 

надлежности Одељења; обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног 

значаја и осталих послова из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни 

стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Управно-правни послови у области општих послова вођења матичних књига, личних 

стања грађана и изборних права 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове у области вођења матичних књига, личних стања грађана и изборних 

права; стара се о благовременој изради првостепених решења и других аката у области вођења матичних 

књига и личних стања грађана; води управни и вануправни поступак у области матичних књига, личних 

стања грађана и изборних права; израђује сложена решења и друге акте; остварује сарадњу са надлежним 

државним и другим органима у земљи и иностранству у области матичних књига и личних стања грађана; 

обавља послова у области вођења евиденција о држављанима, у вези са спровођењем предизборних и 

изборних радњи за избор одборника у Скупштину града Београда и ажурирања, закључивања и излагања 

дела јединственог бирачког списка за град Београд; обавља послове из области заштите података о личности, 

информација од јавног значаја и осталих послова из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Послови у области вођења матичних књига, личних стања грађана и изборних права 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове у области вођења матичних књига, личних стања грађана и 

изборних права; стара се о благовременој изради првостепених решења и других аката у области вођења 
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матичних књига и личних стања грађана; води управни и вануправни поступак у области матичних књига, 

личних стања грађана и изборних права; израђује сложена решења и друге акте; остварује сарадњу са 

надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству у области матичних књига и личних стања 

грађана; обавља послова у области вођења евиденција о држављанима, у вези са спровођењем предизборних 

и изборних радњи за избор одборника у Скупштину града Београда и ажурирања, закључивања и излагања 

дела јединственог бирачког списка за град Београд; обавља послове из области заштите података о личности, 

информација од јавног значаја и осталих послова из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни 

стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

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

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одсека, планира и обједињава 

послове и стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; стара се о благовременој изради првостепених решења и других аката у области 

вођења матичних књига и личних стања грађана; води управни и вануправни поступак у области матичних 

књига, личних стања грађана и изборних права; израђује најсложенија решења и друге акте; пружа стручну 

помоћ и даје смернице запосленима у извршавању послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним 

државним и другим органима у земљи и иностранству у области матичних књига и личних стања грађана; 

обавља послове у области вођења евиденција о држављанима, у вези са спровођењем предизборних и 

изборних радњи за избор одборника у Скупштину града Београда и ажурирања, закључивања и излагања 

дела јединственог бирачког списка за град Београд; прати примену закона и интерних прописа који се односе 

на заштиту података о личности; пружа подршку, потребна обавештења и непосредно сарађује са Лицем за 

заштиту података о личности у Градској управи града Београда; обавља послове из области заштите података 

о личности, информација од јавног значаја и осталих послова из надлежности руковаоца подацима о 

личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из области правних наука; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Административни послови ажурирања података у матичним књигама и делу 

Јединственог бирачког списка за град Београд 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне и друге послове који се односе на ажурирање података у 

матичним књигама и делу јединственог бирачког списка за град Београд; врши упаривање података у 

матичним књигама и делу јединственог бирачког списка за град Београд са подацима МУП РС и осталим 

јавним евиденцијама; обавља послове у области вођења евиденција о држављанима; остварује сарадњу са 

надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству у области матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; израђује акте и обавља стручне послове из области вођења матичних књига, 

личних стања грађана и изборних права; обавља послове у вези са спровођењем предизборних и изборних 

радњи за избор одборника у Скупштину града Београда; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Стручно-оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге послове за потребе Сектора за лична стања 

грађана, вођење матичних књига и изборна права, као што су: вођење евиденција о присуствовању и 

одсуствовању радника са посла, као и одсуствовању са рада у току радног времена, евиденција о коришћењу 

годишњег одмора, плаћеног и неплаћеног одсуства запослених и евиденција о трошковима превоза 

запослених; вођење евиденција и прикупљање података о пословима који се обављају у оквиру Сектора, 

сачињавање извештаја и евиденционих табела, пријема и слања електронске поште; обједињавање 

достављених података и извештаја од матичних служби; обављање административних, техничких и других 

послова за потребе Градске изборне комисије; обављање и других административних и стручно-оперативних 

послова по налогу руководиоца. 

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Барајево 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одсека; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и даје смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 

у области матичних књига и личних стања грађана; обавља најсложеније послове у области вођења 

евиденција о држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у 

Скупштину града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град 

Београд; обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих 

послова из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету, из области правних наука; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје Барајево 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Стручни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје 

Барајево 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу 

са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Барајево 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Врачар 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одсека; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и даје смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 

у области матичних књига и личних стања грађана; обавља послове у области вођења евиденција о 

држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 

града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град Београд; 

обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова 

из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Управно-правни послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје Врачар 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Врачар 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља управно-правне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје Врачар 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Гроцка 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одсека; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и даје смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 

у области матичних књига и личних стања грађана; обавља послове у области вођења евиденција о 

држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 

града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град Београд; 

обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова 

из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје Гроцка 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обављање стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписивање чињеница рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписивање свих статусних промена у 

одговарајуће матичне књиге; обављање поступака склапања брака; издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештавање надлежних органа о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Гроцка 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје 

Гроцка-Калуђерица 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 
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других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје 

Гроцка-Калуђерица 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обављање стручних послова вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписивање чињеница рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписивање свих статусних промена у 

одговарајуће матичне књиге; обављање поступака склапања брака; издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештавање надлежних органа о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Лазаревац 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одсека; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 

у области матичних књига и личних стања грађана; обавља послове у области вођења евиденција о 

држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 

града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град Београд; 

обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова 

из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје 

Лазаревац 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 
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насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Лазаревац 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Младеновац 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одсека; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и даје смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 

у области матичних књига и личних стања грађана; обавља послове у области вођења евиденција о 

држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 

града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град Београд; 

обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова 

из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје Младеновац 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обављање сложене стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписивање чињеница рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписивање свих статусних промена у 

одговарајуће матичне књиге; обављање поступака склапања брака; издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештавање надлежних органа о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Стручни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје 

Младеновац 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обављање сложене стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписивање чињеница рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписивање свих статусних промена у 

одговарајуће матичне књиге; обављање поступака склапања брака; издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештавање надлежних органа о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Младеновац 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца.. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Обреновац 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одсека; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и даје смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 

у области матичних књига и личних стања грађана; обавља послове у области вођења евиденција о 

држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 

града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град Београд; 

обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова 

из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Административни послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје 

Обреновац 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје 

Обреновац 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обављање сложене стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписивање чињеница рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписивање свих статусних промена у 

одговарајуће матичне књиге; обављање поступака склапања брака; издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештавање надлежних органа о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје 

Обреновац, 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу 

са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Обреновац 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 
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насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Раковица 

 Шеф Одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одсека; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и даје смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 

у области матичних књига и личних стања грађана; обавља послове у области вођења евиденција о 

држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 

града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град Београд; 

обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова 

из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје 

Раковица 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља управно-правне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје Раковица 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Раковица 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Сопот 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одсека; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и даје смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 

у области матичних књига и личних стања грађана; обавља послове у области вођења евиденција о 

држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 

града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град Београд; 

обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова 

из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје Сопот 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје Сопот 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу 

са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Сопот 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Сурчин 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одсека; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и даје смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 

у области матичних књига и личних стања грађана; обавља послове у области вођења евиденција о 

држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 

града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град Београд; 

обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова 

из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Административни послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје 

Сурчин 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје 

Сурчин 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписивање чињеница рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписивање свих статусних промена у 

одговарајуће матичне књиге; обављање поступака склапања брака; издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештавање надлежних органа о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Сурчин 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Чукарица 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одсека; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 
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у области матичних књига и личних стања грађана; обавља послове у области вођења евиденција о 

држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 

града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град Београд; 

обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова 

из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје 

Чукарица 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља управно-правне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје Чукарица 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Чукарица 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 
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насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Вождовац 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одељења; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и даје смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 

у области матичних књига и личних стања грађана; обавља послове у области вођења евиденција о 

држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 

града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град Београд; 

обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова 

из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни 

стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје 

Вождовац 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје 

Вождовац 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обављање стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписивање чињеница рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписивање свих статусних промена у 

одговарајуће матичне књиге; обављање поступака склапања брака; издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештавање надлежних органа о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје 

Вождовац 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу 

са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Вождовац 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје Вождовац-Бели Поток 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Стручни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје Бели 

Поток 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу 

са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Звездара 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одељења; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и даје смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 

у области матичних књига и личних стања грађана; обавља послове у области вођења евиденција о 

држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 

града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град Београд; 

обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова 

из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни 

стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Управно-правни послови у области послова вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове у области вођења матичних књига, личних стања грађана и изборних 

права; стара се о благовременој изради првостепених решења и других аката у области вођења матичних 

књига и личних стања грађана; пружа стручну помоћ и смернице запосленима у извршавању послова и 

задатака; израђује стручно-аналитичке материјале и извештаје из делокруга рада одељења; обавља сложене 

послове у области вођења евиденција о држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних 

радњи за избор одборника у Скупштину града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела 

јединственог бирачког списка за град Београд; обавља послове из области заштите података о личности, 

информација од јавног значаја и осталих послова из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје Звездара 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје Звездара 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 4 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје 

Звездара 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обављање сложених стручних послова вођења матичних књига рођених, венчаних и 

умрлих у електронском и папирном облику; уписивање чињеница рођења, склапања брака, смрти, 

држављанства и других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписивање свих 

статусних промена у одговарајуће матичне књиге; обављање поступака склапања брака; издавање јавних 

исправа, уверења и потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештавање 

надлежних органа о насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у 

свим облицима стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Стручни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје 

Звездара 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу 

са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Звездара 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Земун 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одељења; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и даје смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 

у области матичних књига и личних стања грађана; обавља послове у области вођења евиденција о 

држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 

града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град Београд; 

обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова 

из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни 

стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 



173 

 Управно-правни послови у области вођења матичних књига, личних стања грађана и 

изборних права 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове у области вођења матичних књига, личних стања грађана и изборних 

права; стара се о благовременој изради првостепених решења и других аката у области вођења матичних 

књига и личних стања грађана; пружа стручну помоћ и тумачења запосленима у извршавању послова и 

задатака; израђује стручно-аналитичке материјале и извештаје из делокруга рада одељења; обавља послове 

у области вођења евиденција о држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за 

избор одборника у Скупштину града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог 

бирачког списка за град Београд; обавља послове из области заштите података о личности, информација од 

јавног значаја и осталих послова из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје Земун 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Земун 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља управно-правне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје Земун 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 
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чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу 

са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Земун 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје 

Земун-Батајница 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Земун-Батајница 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Нови Београд 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одељења; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и даје смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 

у области матичних књига и личних стања грађана; обавља послове у области вођења евиденција о 

држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 

града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град Београд; 

обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова 

из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни 

стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Управно-правни послови у области вођења матичних књига, личних стања грађана и 

изборних права 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове у области вођења матичних књига, личних стања грађана и изборних 

права; стара се о благовременој изради првостепених решења и других аката у области вођења матичних 

књига и личних стања грађана; пружа стручну помоћ и тумачења запосленима у извршавању послова и 

задатака; израђује стручно-аналитичке материјале и извештаје из делокруга рада одељења; обавља послове 

у области вођења евиденција о држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за 

избор одборника у Скупштину града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог 

бирачког списка за град Београд; обавља послове из области заштите података о личности, информација од 

јавног значаја и осталих послова из надлежности руковаоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје Нови 

Београд 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља управно-правне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 
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посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Нови Београд 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља управно-правне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје Нови Београд 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 7 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје Нови 

Београд 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обављање сложених стручних послова вођења матичних књига рођених, венчаних и 

умрлих у електронском и папирном облику; уписивање чињеница рођења, склапања брака, смрти, 

држављанства и других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписивање свих 

статусних промена у одговарајуће матичне књиге; обављање поступака склапања брака; издавање јавних 

исправа, уверења и потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештавање 

надлежних органа о насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у 

свим облицима стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Палилула 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одељења; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и даје смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 

у области матичних књига и личних стања грађана; обавља послове у области вођења евиденција о 

држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 

града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град Београд; 

обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова 

из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни 

стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Управно-правни послови у области вођења матичних књига, личних стања грађана и 

изборних права 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове у области вођења матичних књига, личних стања грађана и изборних 

права; стара се о благовременој изради првостепених решења и других аката у области вођења матичних 

књига и личних стања грађана; пружа стручну помоћ и тумачења запосленима у извршавању послова и 

задатака; израђује стручно-аналитичке материјале и извештаје из делокруга рада Одељења; обавља послове 

у области вођења евиденција о држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за 

избор одборника у Скупштину града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог 

бирачког списка за град Београд; обавља послове из области заштите података о личности, информација од 

јавног значаја и осталих послова из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје Палилула 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје Палилула 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 4 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје Палилула-Борча 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје Палилула-

Борча 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 
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посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Палилула-Борча 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Савски венац 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одељења; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и даје смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 

у области матичних књига и личних стања грађана; обавља послове у области вођења евиденција о 

држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 

града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град Београд; 

обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова 

из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни 

стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Управно-правни послови у области вођења матичних књига, личних стања грађана и 

изборних права 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове у области вођења матичних књига, личних стања грађана и изборних 

права; стара се о благовременој изради првостепених решења и других аката у области вођења матичних 

књига и личних стања грађана; пружа стручну помоћ и тумачења запосленима у извршавању послова и 

задатака; израђује стручно-аналитичке материјале и извештаје из делокруга рада одељења; обавља послове 

у области вођења евиденција о држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за 

избор одборника у Скупштину града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог 

бирачког списка за град Београд; обавља послове из области заштите података о личности, информација од 

јавног значаја и осталих послова из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје 

Савски венац 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Савски венац 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља управно-правне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје Савски венац 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 4 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Стручни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје 

Савски венац 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; 

завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу 

са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Савски венац 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 8 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих 

у електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и 

других чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у 

одговарајуће матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и 

потврда на основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о 

насталим чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове; врши пријем и отпрему поште у матичном подручју 

Савски венац преко пријемних и доставних књига; израђује извештаје о раду матичара и заменика матичара; 

води евиденције о завођењу и развођењу предмета; води евиденције о примљеним и архивираним 

предметима по запосленима у Одељењу; поступа по замолницама државних и других органа у граду Београду 

и Републици Србији у погледу достављања јавних исправа и извештаја по службеној дужности; обавља 

административне послове из области вођења матичних књига, личних стања грађана и изборних права; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права – Стари град 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује и обавља стручне послове из надлежности Одељења; планира и обједињава 

послове, стара се о благовременом обављању послова у области вођења матичних књига, личних стања 

грађана и изборних права; води управни и вануправни поступак и одлучује у управним стварима у области 

матичних књига, личних стања грађана и изборних права и стара се о благовременој изради првостепених 

одлука и других аката у овим областима; пружа стручну помоћ и даје смернице запосленима у извршавању 

послова и задатака; остварује сарадњу са надлежним државним и другим органима у земљи и иностранству 



182 

у области матичних књига и личних стања грађана; обавља послове у области вођења евиденција о 

држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за избор одборника у Скупштину 

града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог бирачког списка за град Београд; 

обавља послове из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и осталих послова 

из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни 

стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Управно-правни послови у области вођења матичних књига, личних стања грађана и 

изборних права 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове у области вођења матичних књига, личних стања грађана и изборних 

права; стара се о благовременој изради првостепених решења и других аката у области вођења матичних 

књига и личних стања грађана; пружа стручну помоћ и тумачења запосленима у извршавању послова и 

задатака; израђује стручно-аналитичке материјале и извештаје из делокруга рада одељења; обавља послове 

у области вођења евиденција о држављанима, у вези са спровођењем предизборних и изборних радњи за 

избор одборника у Скупштину града Београда и ажурирања, закључивања и излагања дела јединственог 

бирачког списка за град Београд; обавља послове из области заштите података о личности, информација од 

јавног значаја и осталих послова из надлежности руковаоца подацима о личности; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области правних наука; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Управно-правни послови вођења матичних књига – Матичар за матично подручје Стари 

град 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља управно-правне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Стари град 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља управно-правне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 
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чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично подручје Стари град 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља стручне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; положен 

посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови вођења матичних књига – Заменик матичара за матично 

подручје Стари град 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих у 

електронском и папирном облику; уписује чињенице рођења, склапања брака, смрти, држављанства и других 

чињеница предвиђених законом у одговарајуће матичне књиге; уписује све статусне промене у одговарајуће 

матичне књиге; обавља поступак склапања брака; врши издавање јавних исправа, уверења и потврда на 

основу података из матичних књига и осталих евиденција; обавештава надлежне органе о насталим 

чињеницама и статусним променама у вези са овим чињеницама; учествује у свим облицима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА УПРАВНУ ИНСПЕКЦИЈУ 

 Руководилац сектора – Управни инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи радом Сектора, има положај и овлашћења управног инспектора. Израђује 

годишњи програм рада управне инспекције и прати његово спровођење; израђује информације, анализе и 

извештаје о раду Сектора; обавља најсложеније инспекцијске надзоре и по потреби руководи заједничким 

акцијама инспектора; припрема инструкције и мишљења, односно даје упутства о примени прописа из 

делокруга инспекције, односно надзора; стара се о правилној примени прописа из делокруга рада инспекције 



184 

и о уједначеном приступу инспектора у сличним или истоветним инспекцијским предметима; разматра 

притужбе на рад инспектора и на основу утврђеног чињеничног стања предузима одговарајуће мере, о чему 

периодично на захтев Главног управног инспектора израђује извештаје са предлогом отклањања уочених 

недостатака у раду; израђује Годишњи извештај о раду и исти доставља Министарству за државну управу и 

локалну самоуправу – Главном управном инспектору; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; најмање седам година 

радног искуства на управним пословима (Закон о управној инспекцији); најмање пет година радног искуства 

на пословима инспекцијског надзора и положен испит за инспектора (Закон о инспекцијском надзору). као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове регулисане прописима о канцеларијском пословању као што су: примање 

и отпрема поште преко пријемних и доставних књига; вођење евиденције о завођењу и развођењу предмета; 

вођење евиденције о примљеним и архивираним предметима по запосленима у сектору и друге 

административне послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци. као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

Одељење за надзор у области управног поступка и локалне самоуправе 

 Начелник одељења – Управни инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи радом Одељења, израђује информације, анализе и извештаје о раду Одељења 

по потреби руководи заједничким акцијама инспектора; врши инспекцијски надзор у најсложенијим 

предметима; стара се о правилној примени прописа из делокруга рада инспекције и о уједначеном приступу 

инспектора у сличним или истоветним инспекцијским предметима; периодично на захтев руководиоца 

израђује извештаје о раду инспектора; планира редовне надзоре и даје смернице управним инспекторима 

према областима у којима се врши редован инспекцијски надзор, води евиденцију о инспекторском надзору, 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; најмање пет година радног 

искуства на управним пословима (Закон о управној инспекцији); најмање пет година радног искуства на 

пословима инспекцијског надзора и положен испит за инспектора (Закон о инспекцијском надзору. као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управни инспектор – Координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља сложеније инспекцијске надзоре из делокруга рада управне инспекције 

прописаних чланом 3. Закона о управној инспекцији; прати извршење мера предложених записником и 

наложених решењем ради обезбеђивања поштовања начела законитости у раду; подноси иницијативе за 

поступање других органа; сарађује са другим инспекцијским органима, води евиденције о инспекцијском 

надзору; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
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студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства на управним пословима (Закон о 

управној инспекцији); положен испит за инспектора (Закон о инспекцијском надзору). 

 Управни инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис посла: Обавља инспекцијске надзоре из делокруга рада управне инспекције прописаних чланом 

3. Закона о управној инспекцији; прати извршење мера предложених записником и решењем ради 

обезбеђивања поштовања начела законитости у раду; води евиденције о инспекцијском надзору; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства на управним пословима (Закон о 

управној инспекцији); положен испит за инспектора (Закон о инспекцијском надзору). као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за надзор у области радних односа и других посебних прописа 

 Начелник одељења – Управни инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи радом Одељења, израђује информације, анализе и извештаје о раду одељења; 

по потреби руководи заједничким акцијама инспектора; врши инспекцијски надзор у најсложенијим 

предметима; стара се о правилној примени прописа из делокруга рада инспекције и о уједначеном приступу 

инспектора у сличним или истоветним инспекцијским предметима; периодично на захтев руководиоца 

израђује извештаје о раду инспектора; планира редовне надзоре и даје смернице управним инспекторима 

према областима у којима се врши редован инспекцијски надзор, води евиденцију о инспекторском надзору; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, из 

области правних наука; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства на управним 

пословима (Закон о управној инспекцији); најмање пет година радног искуства на пословима инспекцијског 

надзора и положен испит за инспектора (Закон о инспекцијском надзору); као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

 Управни инспектор – Координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља сложеније инспекцијске надзоре из делокруга рада управне инспекције 

прописаних чланом 3. Закона о управној инспекцији, прати извршење мера предложених записником и 

наложених решењем ради обезбеђивања поштовања начела законитости у раду, подноси иницијативе за 

поступање других органа, сарађује са другим инспекцијским органима, води евиденције о инспекцијском 

надзору, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства на управним пословима (Закон о 

управној инспекцији); положен испит за инспектора (Закон о инспекцијском надзору). као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Управни инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис посла: Обавља инспекцијске надзоре из делокруга рада управне инспекције прописаних чланом 

3. Закона о управној инспекцији; прати извршење мера предложених записником и решењем ради 

обезбеђивања поштовања начела законитости у раду; води евиденције о инспекцијском надзору; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства на управним пословима (Закон о 

управној инспекцији); положен испит за инспектора (Закон о инспекцијском надзору); као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР СТАТИСТИКЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, планира, координира и надзире рад унутрашњих организационих јединица у 

Сектору; обавља студијско-аналитичке и стручне послове; учествује у раду стручног колегијума главног 

координатора произвођача званичне статистике Републичког завода за статистику на изради стратегија, 

програма и планова званичне статистике као и праћењу њихових извршења, за територију града Београда; 

учествује у организацији спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова, Пописа пољопривреде и 

Избора и Референдума, за територију града Београда; активно учествује у раду стручних служби Градске 

изборне комисије у предизборним, изборним и постизборним радњама за избор одборника Скупштине града 

Београда; организује израду извештаја, информација, и других аката и материјала који произилазе из обавеза 

Сектора; дефинише концепт презентовања статистичких података и контактира са корисницима података; ради 

на одржавању и развоју статистичког информационог система; саставља извештаје о раду Сектора и стара се о 

стручном оспособљавању и усавршавању запослених; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области математичке науке, економске науке или 

менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење друштвених статистика 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује, планира, координира и надзире рад Одељења и обавља стручне студијско- 

аналитичке послове из надлежности Одељења; пружа стручна упутства; организује и спроводи реализацију 

статистичких истраживања у складу са планом статистичких истраживања из делокруга рада Одељења, за 

територију града Београда, нарочито послове везане за реализацију Пописа становништва, домаћинстава и 

станова, Избора и Референдума; учествује у методолошким и организационим активностима на унапређењу 

спровођења статистичких истраживања на терену; организује и одржава инструктаже за рад анкетара на 

терену у вези спровођења статистичких истраживања базираних на анкетирању; дефинише садржај 

публикација са резултатима статистичких истраживања; контактира са органима локалне самоуправе и 

другим произвођачима званичне статистике ради обезбеђивања подршке при реализацији статистичких 

истраживања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или природно-математичких наука, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
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академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за демографију, образовање и културу 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне студијско-аналитичке и статистичке послове из области демографске 

статистике, образовања, социјалне и дечје заштите, здравства, науке, културе, правосуђа и информисања; 

пружа стручна упутства, координира и надзире рад извршилаца у Одсеку; стара се за ефикасно, рационално 

и благовремено извршење свих задатака; координира рад на Попису становништва, домаћинстава и станова; 

даје предлоге за унапређење метода рада у Одсеку; контактира са корисницима података и пружа тражене 

податке; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или природно-математичких наука, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Статистичар аналитичар 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља студијско-аналитичке послове из области демографске статистике, образовања, 

социјалне и дечје заштите, здравства, науке, културе, правосуђа и информисања примењујући утврђене 

методе рада и поступке; учествује у спровођењу истраживања из ових области за територију града Београда; 

користи специјализоване демографске апликације и дефинише захтеве за измену и допуну пројеката 

аутоматске обраде података за поједине подфазе истраживања; анализира квалитет и тачности података по 

програму логичке и рачунске контроле; врши унос прикупљених података у статистичке базе података; 

припрема табеларне приказе за потребе публиковања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или природно-математичких наука, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Статистичар техничар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља статистичко-евиденционе послове из области демографске статистике и 

статистике образовања; дистрибуира статистичке обрасце; прикупља извештаје и врши рачунску и логичку 

контролу извештаја; сарађује са извештајним јединицама; врши унос података; обавља и друге 

административно-техничке послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за статистику промета и цена 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне студијско-аналитичке послове из делокруга Одсека; руководи и планира 

рад Одсека; пружа стручна упутства; координира и надзире рад извршилаца у Одсеку; предлаже решења за 
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побољшање рада у Одсеку; учествује у спровођењу истраживања из области статистике угоститељства, 

туризма, регистроване запослености, зарада и трошкова рада и стара се о роковима извршења; сачињава 

табеларне прегледе и извештаје; контактира са корисницима и пружа тражене податке; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или математичке науке, на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Статистичар аналитичар 

Звање: Саветник Број извршилаца: 5 

Опис посла: Обавља студијско-аналитичке послове из области статистике цена на мало и трговине; 

угоститељства, туризма, регистроване запослености, зарада и трошкова рада; учествује у спровођењу 

истраживања из ових области за територију града Београда; дефинише захтеве за измену и допуну пројеката 

аутоматске обраде података за поједине подфазе истраживања; учествује у анализирању квалитета и 

тачности података по програму логичке и рачунске контроле; врши унос прикупљених података у 

статистичке базе података; врши статистичку анализу; припрема табеларне приказе за потребе публиковања; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру друштвено-

хуманистичких наука, природно-математичких наука и техничко-технолошких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Статистичар 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове у спровођењу појединих фаза истраживања из области 

статистике цена на мало и трговине; ради на терену; врши шифрирање, логичку и рачунску контролу и унос 

података; припрема табеларне приказе за потребе публиковања; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено- 

хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Статистичар техничар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља статистичко-евиденционе послове из области статистике цена на мало и 

трговине; угоститељства, туризма и тржишта рада; ради на терену; прикупља извештаје; дистрибуира 

статистичке обрасце; врши рачунску и логичку контролу статистичких извештаја; сарађује са извештајним 

јединицама; врши унос података; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка пословима статистичког техничара 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља најједноставније статистичко-евиденционе послове из области статистике цена 

на мало и трговине; угоститељства, туризма и тржишта рада; ради на терену; прикупља извештаје; 

дистрибуира статистичке обрасце; сарађује са извештајним јединицама; врши унос података; све послове 

обавља под надзором и уз помоћ непосредног руководиоца и упутстава службеника са вишим звањем. 
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Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење пословних статистика 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Организује, планира, координира и надзире рад Одељења и обавља стручне студијско- 

аналитичке послове из надлежности Одељења; пружа стручна упутства; организује и спроводи реализацију 

статистичких истраживања у складу са планом статистичких истраживања из делокруга рада Одељења, за 

територију града Београда, нарочито послове везане за реализацију Пописа становништва, домаћинстава и 

станова, Избора и Референдума; учествује у методолошким и организационим активностима на унапређењу 

спровођења статистичких истраживања на терену; организује и одржава инструктаже за рад анкетара на 

терену у вези спровођења статистичких истраживања базираних на анкетирању; дефинише садржај 

публикација са резултатима статистичких истраживања; контактира са органима локалне самоуправе и 

другим произвођачима званичне статистике ради обезбеђивања подршке при реализацији статистичких 

истраживања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за структурне пословне статистике 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, координира и надзире рад извршилаца у Одсеку; обавља стручне студијско- 

аналитичке послове из делокруга Одсека; пружа стручна упутства; предлаже решења за побољшање рада у 

Одсеку; учествује у спровођењу истраживања из области кварталних и годишњих рачуна за потребе обрачуна 

макро-економских агрегата, обрачуна домаћег друштвеног производа по приходном и расходном методу; 

спроводи истраживање о инвестиционим активностима пословних субјеката у основна средства; буџетском 

пословању директних и индиректних корисника; даје предлоге за унапређење метода рада у Одсеку; 

контактира са корисницима; дефинише и презентује статистичке податке из области Одсека; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Статистичар аналитичар 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља студијско-аналитичке послове из области кварталних и годишњих рачуна 

привредних субјеката у сврху обрачуна макро-економских агрегата домаћег друштвеног производа по 

приходном и расходном методу и инвестиционе активности по инвеститорима, техничкој структури, намени 

и територији улагања; буџетском пословању директних и индиректних корисника; на територији града 

Београда; контактира са даваоцима података и даје потребне информације; дефинише захтеве за измену и 

допуну пројеката аутоматске обраде података за поједине подфазе истраживања; учествује у анализирању 

квалитета и тачности података по програму логичке и рачунске контроле; врши унос прикупљених података 

у статистичке базе података; припрема табеларне приказе за потребе публиковања; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Статистичар истраживач 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља студијско-аналитичке послове, примењујући утврђене поступке и стручне 

технике из статистичких области економских активности и буџетског пословања; учествује у спровођењу 

истраживања из ових области за територију града Београда; дефинише захтеве за измену и допуну пројеката 

аутоматске обраде података за поједине подфазе истраживања; учествује у анализирању квалитета и 

тачности података по програму логичке и рачунске контроле; врши унос прикупљених података у 

статистичке базе података; припрема табеларне приказе за потребе публиковања; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру, друштвено 

хуманистичких, природно-математичких наука и техничко-технолошких наука, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Статистичар техничар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља статистичко-евиденционе послове из области пословних статистика; прикупља 

извештаје; дистрибуира статистичке обрасце; врши рачунску и логичку контролу статистичких извештаја; 

сарађује са извештајним јединицама; врши унос података; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за статистику индустрије, енергетике, пољопривреде и животне средине 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, координира и надзире рад извршилаца у Одсеку; обавља стручне студијско-

аналитичке послове из области статистике индустрије, енергетике; пољопривреде и животне средине; даје 

предлоге за унапређење метода рада у Одсеку; учествује у спровођењу истраживања из области статистике 

индустрије, енергетике, пољопривреде и животне средине; стара се за ефикасно, рационално и благовремено 

извршење свих задатака; контактира са корисницима; дефинише и презентује статистичке податке из области 

Одсека и пружа тражене податке; обавља и друге послове по налогу руководиоца 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко-технолошких наука или економских наука, на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Статистичар аналитичар 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Самостално обавља студијско-аналитичке послове и послове из области статистике 

индустрије; енергетике; статистике пољопривреде, лова, риболова, шумарства, водопривреде и животне 
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средине; учествује у спровођењу истраживања из ових области за територију града Београда; дефинише 

захтеве за измену и допуну пројеката аутоматске обраде података за поједине подфазе истраживања; 

учествује у анализирању квалитета и тачности података по програму логичке и рачунске контроле; врши 

унос прикупљених података у статистичке базе података; врши статистичку анализу резултата; припрема 

табеларне приказе за потребе публиковања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља економских наука, природно-математичких наука, техничко-технолошких наука или друштвено-

хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Статистичар истраживач 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља студијско-аналитичке послове, примењујући утврђене поступке и стручне 

технике из статистичких области индустрије; енергетике; статистике пољопривреде, лова, риболова, 

шумарства, водопривреде и животне средине; учествује у спровођењу истраживања из ових области за 

територију града Београда; дефинише захтеве за измену и допуну пројеката аутоматске обраде података за 

поједине подфазе истраживања; учествује у анализирању квалитета и тачности података по програму логичке 

и рачунске контроле; врши унос прикупљених података у статистичке базе података; припрема табеларне 

приказе за потребе публиковања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру друштвено-

хуманистичких наука, природно-математичких наука и техничко-технолошких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Статистичар техничар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља статистичко-евиденционе послове из области индустрије, грађевинарства и 

комуналних статистика; статистике пољопривреде, лова, риболова, шумарства, водопривреде, саобраћаја, и 

животне средине; дистрибуира статистичке обрасце; врши рачунску и логичку контролу статистичких 

извештаја; сарађује са извештајним јединицама; врши унос података; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за статистику грађевинарства, саобраћаја и комуналне делатности 

 Шеф Одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, координира и надзире рад извршилаца у Одсеку; обавља стручне студијско-

аналитичке послове из области статистике: грађевинарства; саобраћаја и комуналних делатности; даје 

предлоге за унапређење метода рада у Одсеку; учествује у спровођењу истраживања из области 

грађевинарства, саобраћаја и комуналне делатности; стара се за ефикасно, рационално и благовремено 

извршење свих задатака; контактира са корисницима; дефинише и презентује статистичке податке из области 

Одсека и пружа тражене податке; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области техничко-технолошких 

наука, економских наука или менаџмент и бизнис, на основним академским студијама у обиму од најмање 



192 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; 

положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Статистичар аналитичар 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Самостално обавља студијско-аналитичке послове и послове из области статистике 

грађевинарства, комуналних статистика и саобраћаја; учествује у спровођењу истраживања из ових области 

за територију града Београда; дефинише захтеве за измену и допуну пројеката аутоматске обраде података 

за поједине подфазе истраживања; учествује у анализирању квалитета и тачности података по програму 

логичке и рачунске контроле; врши унос прикупљених података у статистичке базе података; врши 

статистичку анализу резултата; припрема табеларне приказе за потребе публиковања; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља економских наука, природно-математичких наука, техничко-технолошких наука или друштвено-

хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Статистичар истраживач 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља студијско-аналитичке послове, примењујући утврђене поступке и стручне 

технике из статистичких области грађевинарства, комуналних статистика и саобраћаја; учествује у 

спровођењу истраживања из ових области за територију града Београда; дефинише захтеве за измену и 

допуну пројеката аутоматске обраде података за поједине подфазе истраживања; учествује у анализирању 

квалитета и тачности података по програму логичке и рачунске контроле; врши унос прикупљених података 

у статистичке базе података; припрема табеларне приказе за потребе публиковања; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру друштвено-

хуманистичких наука, природно-математичких наука и техничко-технолошких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Статистичар 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове у спровођењу појединих фаза истраживања у области саобраћаја 

и веза; обавља послове уноса података, у статистичке базе података; врши шифрирање, логичку и рачунску 

контролу; врши унос прикупљених података у статистичке базе података; припрема табеларне приказе за 

потребе публиковања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама 

у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 

три године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење регистара и аналитике и дисеминације података 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне студијско-аналитичке послове из делокруга Одељења; руководи и 

планира рад Одељења; прати прописе и методологије и пружа стручна упутства; координира и надзире рад 

извршилаца у Одељењу; предлаже решења за побољшање рада у Одељењу; координира пословима обраде, 

анализе и дисеминације статистичких података као и чувањем и дистрибуцијом обрађених података у складу 

са законом и другим прописима; координира послове изградње OpenData инфраструктуре за дисеминацију 

података; сарађује са Републичким заводом за статистику, другим овлашћеним произвођачима званичне 

статистике и другим органима државне управе, установама, организацијама и другим корисницима података; 

организује вођење Статистичког пословног регистра, Регистра јединица разврставања, Регистра просторних 

јединица и Адресног регистра; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке, електротехничко и 

рачунарско инжењерство или менаџмент и бизнис, на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичар статистичких база података 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља студијско-аналитичке послове из делокруга Одељења; анализира структуру 

података и учествује у формирању модела статистичких база података; надзире одржавање статистичких база 

података; обавља послове изградње OpenData инфраструктуре за дисеминацију података; развија и 

имплементира ГИС технологије и дисеминационе базе у обради података статистичких истраживања; у 

координацији са надлежним установама ради на пројектовању нових ИТ решења, иновирању постојећих и 

обезбеђивању ИТ подршке од значаја за Сектор; организује рад на визуелизацији статистичких података и 

изради публикација; пружа стручна упутства корисницима статистичких података; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца.. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру друштвено-

хуманистичких наука, природно-математичких наука, техничко-технолошких наука, и рачунарско 

инжењерство, наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичар података 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља студијско-аналитичке послове из делокруга Одељења; анализира структуре 

података и стара се о њиховом преузимању; проверава квалитет административних података учествује у 

изради решења за визуализацију статистичких података; развија и унапређује ОpenData инфраструктуре за 

дисеминацију података; ради на посебним захтевима корисника за подацима; развија систем брзих одговора 

који повезује више извора података; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру друштвено-

хуманистичких наука, природно-математичких наука, техничко-технолошких наука и рачунарско 

инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту.. 
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 Пројектант публиковања 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Ради на припреми аутоматизованих штампаних и електронских докумената и 

публикација; обавља послове техничког уређивања публикација (дизајн и припрема за штампу); припрема и 

реализује статистичка докумената (статистичка саопштења, графикони, табеле); учествује у дефинисању 

процедура и стандарда публиковања; припрема електронске статистичке публикације за WEB; води 

евиденције о изради статистичких публикација; ради са базама података; учествује у активностима 

посвећеним образовању и информатичком усавршавању кадрова; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Пројектант ВЕБ-а 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Учествује у пројектовању и реализацији нових Веб решења и иновирању постојећих; 

примењује процедуре и информатичке стандарде; спроводи активности везане за развој и одржавање Веб 

портала; израђује програмска решења за Веб модуле и ради са базама података; израђује сигурносне копије 

статистичких база података; развија и имплементира ГИС технологије и дисеминационе базе у обради 

података статистичких истраживања; сарађује са другим деловима Сектора у циљу извршавања послова из 

делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Статистичар техничар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Евидентира прикупљене податке од извештајних јединица за статистичка истраживања; 

дистрибуира статистичке упитнике извештајним јединицама на терену према адресару за статистичка 

истраживања; уноси статистичке податке са прикупљених упитника; врши административне послове за 

потребе Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за регистре 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља студијско-аналитичке послове из делокруга Одсека; руководи, планира, 

координира и надзире рад извршилаца у Одсеку; пружа стручна упутства; предлаже решења за побољшања 

рада у Одсеку; спроводи истраживања из области регистара за територију града Београда; дефинише захтеве 

за измену и допуну пројеката аутоматске обраде података за поједине подфазе истраживања; учествује у 

припремама регистара за спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова и Пописа 

пољопривреде; врши генерисање адресара за истраживања из више статистичких области; врши статистичку 

анализу; припрема табеларне приказе за потребе публиковања; ради са странкама и корисницима података и 

пружа им све потребне информације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 
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 Статистичар истраживач 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља студијско-аналитичке послове из области Регистра јединица разврставања и 

Статистичког пословног регистра; спроводи истраживања из ових области; сарађује са Републичким заводом 

за статистику; ради са странкама и извештајним јединицама и пружа им све потребне информације; припрема 

табеларне приказе за потребе публиковања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких наука и техничко-технолошких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Статистичар 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове и води Регистар просторних јединица на територији града 

Београда; ради на формирању документационог материјала, ревизији и ажурирању докумената просторних 

јединица; учествује у припреми Пописа; сарађује са Републичким геодетским заводом, јединицама локалне 

самоуправе и другим органима и организацијама, даваоцима и корисницима података; израђује спискове, 

адресаре јединица регистра; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Статистичар техничар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља статистичко-документационе послове вођења, одржавања и ажурирања 

статистичког пословног регистра и Регистра јединица разврставања; спроводи статистичка истраживања из 

ове области; обавља послове преузимања анализе и контроле података; сарађује са даваоцима и корисницима 

података регистара; утврђује стање на терену; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

2.  

Члан 78. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 18 18 

Самостални саветник 37 40 

Саветник 25 38 

Млађи саветник 9 10 

Сарадник 10 11 

Млађи сарадник 1 1 

Виши референт 15 34 

Референт / / 

Млађи референт / / 

Укупно: 117 154 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор за нормативно-правне послове јавних финансија 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове у области финансија; координира рад и прати благовремено 

извршавање послова из делокруга рада Секретаријата; координира послове који се односе на Информатор о 

раду; обједињава извештаје о раду сектора; поступа по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја; 

поступа по представкама; припрема и израђује акте који се односе на унутрашњу организацију и 

систематизацију радних места; прати примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту података 

о личности; пружа подршку, потребна обавештења и непосредно сарађује са Лицем за заштиту података о 

личности у Градској управи града Београда; израђује нормативно-правне материјале и информације; учествује 

у припреми и изради одлуке о буџету града и одлуке о завршном рачуну у нормативном делу; сарађује са 

интерном ревизијом, ДБК и ресорним министарствима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички и канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем, контролу исправности и иницијалну обраду документације из делокруга 

рада Секретаријата; пружа техничку подршку у припреми појединачних аката; ажурира податке у 

одговарајућим базама; води прописане евиденције, одлагање, чување и архивирање документације; пружа 

подршку у припреми и одржавању састанака; обавља пословну комуникацију, административно-техничке и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ФИСКАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у 

сектору; прати и анализира стање у областима из делокруга сектора и предлаже и планира мере за унапређење 

стања; стара се о примени закона, стратегија, стратешких докумената и других прописа из делокруга сектора; 

припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду органа и стању и 

проблемима у области; припрема одговоре на захтеве за приступ информацијама од јавног значаја из области 

фискалних послова; координира рад на изради буџета и завршног рачуна у делу прихода и примања; 

припрема анализе, информације и извештаје из делокруга сектора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за финансијски биланс, анализе и извештавање 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; планира и обједињује послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду одељења којим руководи; 

организује израду одлуке о буџету, у делу прихода и примања; припрема анализе, извештаје, информација и 

друге стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података и прикупља податке у циљу 

утврђивања чињеничног стања у области биланса и анализа; учествује у припреми нацрта одлука из 

делокруга рада сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 
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положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за финансијски биланс, анализе и извештавање 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одсека, организује и обавља сложене стручне послове из надлежности 

одсека; обавља сложене стручне студијско-аналитичке послове на: припреми и изради плана и процене 

укупних прихода и примања буџета града Београда; припреми и изради нацрта одлуке о буџету Града, у делу 

који се односи на приходе и примања и нацрта одлуке којом се утврђује укупан обим и расподела средстава 

за вршење послова Града и градских општина; припреми и изради консолидованог биланса укупних прихода 

и расхода града Београда; припреми и изради извештаја о извршењу буџета Града, у делу који се односи на 

приходе и примања; припреми и изради извештаја за потребе Министарства финансија; уређује, припрема и 

контролише податке неопходне за израду анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови у области планирања прихода буџета и изради извештаја 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне студијско-аналитичке послове на: припреми и изради плана 

и процене укупних прихода и примања буџета града Београда; припреми и изради нацрта одлуке о буџету 

Града, у делу који се односи на приходе и примања и нацрта одлуке којом се утврђује укупан обим и 

расподела средстава за вршење послова Града и градских општина; припреми и изради консолидованог 

биланса укупних прихода и расхода града Београда; припреми и изради извештаја о извршењу буџета Града, 

у делу који се односи на приходе и примања; припреми и изради извештаја за потребе Министарства 

финансија; уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа и извештаја; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови у области планирања прихода буџета и изради извештаја 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке послове који се односе на припрему и израду плана и процене 

укупних прихода и примања буџета града Београда; припрему и израду нацрта одлуке о буџету Града, у делу 

који се односи на приходе и примања и нацрта одлуке којом се утврђује укупан обим и расподела средстава 

за вршење послова Града и градских општина; припрему документације за израду предлога консолидованог 

биланса укупних прихода и расхода града Београда; припрему документације за израду извештаја о 

извршењу буџета Града, у делу који се односи на приходе и примања; припрему документације за израду 

анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 
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приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за припрему одлука о изворним јавним приходима 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; обавља сложене стручне послове на припреми и изради: нацрта одлука о изворним 

јавним приходима буџета Града и буџета градских општина из надлежности Секретаријата за финансије; 

нацрта одлуке о буџету Града, у делу који се односи на приходе и примања и нацрта одлуке којом се утврђује 

укупан обим и расподела средстава за вршење послова Града и градских општина; нацрта одлука о 

конверзији потраживања и отпису дуга привредних друштава на основу закључака Владе РС и припрема 

уговоре о конверзији потраживања; израђује предлоге мишљења о примени одлука о изворним приходима 

које припрема Сектор; припрема анализе и извештаје у вези примене одлука; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

Одсек за припрему одлука о изворним јавним приходима 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одсека, организује и обавља сложене стручне студијско-аналитичке и 

нормативно-правне послове на припреми и изради: нацрта одлука о изворним јавним приходима буџета 

Града и буџета градских општина; нацрта одлуке о буџету Града, у делу који се односи на приходе и примања 

и нацрта одлуке којом се утврђује укупан обим и расподела средстава за вршење послова Града и градских 

општина; нацрта одлука о конверзији потраживања и отпису дуга привредних друштава на основу закључака 

Владе РС и уговора о конверзији потраживања; израђује мишљења о примени одлука о изворним јавним 

приходима, које припрема Сектор; припрема анализе и извештаје у вези примене одлука; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Нормативно-правни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља нормативно-правне послове који се односе на припрему и израду: нацрта 

одлука о изворним јавним приходима буџета Града и буџета градских општина из надлежности 

Секретаријата за финансије; нацрта одлуке о буџету Града, у делу који се односи на приходе и примања и 

нацрта одлуке којом се утврђује укупан обим и расподела средстава за вршење послова Града и градских 

општина; нацрта одлука о конверзији потраживања и отпису дуга привредних друштава на основу закључака 

Владе РС и припрема уговоре о конверзији потраживања; учествује у припреми мишљења о примени одлука 

које припрема Сектор; припрема извештаје у вези примене одлука; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
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студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА БУЏЕТ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује рад сектора, пружа стручна упутства, координира и надзире рад 

запослених у сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у сектору; даје 

смернице за израду нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда; даје 

смернице за припрему предлога финансијских планова ДБК; припрема анализе, информације, информације 

од јавног значаја и извештаје из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за буџет Града 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, обавља сложене стручне послове из надлежности одељења, 

стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга одељења и непосредно 

распоређује послове извршиоцима; редовно подноси извештај о раду одељења којим руководи; припрема 

стручна мишљења о нацртима и предлозима аката ДБК и даје смернице за припрему предлога аката и 

припрема предлоге аката из надлежности одељења; даје смернице и учествује у изради упутства за припрему 

нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда и даје смернице за 

припрему предлога финансијских планова ДБК; непосредно учествује у припреми нацрта одлуке о буџету 

града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда; прати извршење финансијских планова ДБК у 

делу који се односи на расходе и издатке по свим буџетским класификацијама и врши контролу и прати 

преузимање обавеза ДБК; врши контролу извршавања планиране масе средстава за плате и контролу 

тромесечних планова извршења расхода и издатака ДБК; иницира предлог за имплементацију нових или 

измену старих САП ЕРП решења информационог система; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови у области припреме и извршења буџета 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља сложене послове који се односе на анализу и давање мишљења на захтеве за 

измену финансијских планова ДБК; даје стручна мишљења о нацртима и предлозима аката ДБК и припрема 

предлоге аката из надлежности одељења; припрема податке и учествује у изради упутства за припрему 

нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда; припрема нацрт одлуке 

о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда и друге одлуке из надлежности одељења; 

прати извршавање и припрема извештај о извршењу финансијских планова ДБК у делу који се односи на 

расходе и издатке; врши обраду, анализу и резервисање средстава плана ДБК на основу достављених 
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предлога закључака ДБК; припрема предлоге аката у вези коришћења средстава текуће буџетске резерве; 

ажурира евиденцију буџетске године и буџетских класификација (организационе, економске и функционалне 

класификације и извор финансирања) у САП ЕРП информационом систему и учествује у припреми 

иницијативе за примену нових, односно измену постојећих САП ЕРП решења у информационом систему из 

делокруга рада одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови у области припреме и извршења буџета 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља сложене послове који се односе на анализу и давање мишљења на захтеве за 

измену финансијских планова ДБК; даје мишљења о нацртима и предлозима аката ДБК и учествује у 

припреми предлога аката из надлежности одељења; припрема податке и учествује у изради упутства за 

припрему нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда; учествује у 

припреми нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда и других одлука 

из надлежности одељења; прати извршавање и учествује у припреми израде извештаја о извршењу 

финансијских планова ДБК и припрема екстерне извештаје у делу који се односи на расходе и издатке; врши 

обраду, анализу и резервисање средстава плана ДБК на основу достављених предлога закључака ДБК; 

учествује у припреми предлога аката у вези коришћења средстава текуће буџетске резерве; ажурира 

евиденцију буџетске године и буџетских класификација (организационе, економске и функционалне 

класификације и извор финансирања) у САП ЕРП информационом систему и учествује у припреми 

иницијативе за примену нових, односно измену постојећих САП ЕРП решења у информационом систему из 

делокруга рада одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Стручно-оперативни и статистичко-евиденциони послови у области припреме и извршења буџета 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на припрему података за израду упутства за 

припрему нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда; сарађује на 

припреми и врши контролу припремљених предлога финансијских планова ДБК и учествује у припреми 

предлога аката из надлежности одељења; припрема податке и учествује у изради нацрта одлуке о буџету 

града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда и других одлука из надлежности одељења; прати 

извршавање финансијских планова ДБК у делу који се односи на расходе и издатке; врши обраду и анализу 

достављених предлога закључака ДБК и резервисање средстава плана ДБК; учествује у припреми извештаја 

о извршењу финансијских планова у делу који се односи на расходе и издатке буџета града Београда; ажурира 

евиденцију буџетске године и буџетских класификација (организационе, економске и функционалне 

класификације и извор финансирања) у САП ЕРП информационом систему и учествује у припреми 

иницијативе за примену нових, односно измену постојећих САП ЕРП решења у информационом систему из 

делокруга рада одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за праћење и извештавање плана и извршења расхода буџета Града 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одсека, организује и обавља сложене стручне послове из надлежности 

одсека и стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга одсека; непосредно 

распоређује послове извршиоцима и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси 

извештај о раду одсека којим руководи; учествује у припреми нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке 

о ребалансу буџета града Београда и других одлука из надлежности одељења; обавља сложене послове који 

се односе на организацију активности планирања, праћења, извештавања и анализе у вези са планом и 

извршењем плана расхода буџета Града по основу расхода за запослене и расхода везаних за субвенције, 

трансфере и дотације, као и остале расходе по потреби; врши контролу унетих података планиране масе 

средстава за плате и планираног броја запослених; предлаже измене прописа из делокруга рада; иницира 

предлог за имплементацију нових или измену старих САП ЕРП решења информационог система из свог 

делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови у области праћења и извештавања плана и извршења расхода буџета 

Града 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на припрему података везаних за праћење и 

извештавање по основу расхода за запослене и расхода везаних за субвенције, трансфере и дотације, као и 

остале расходе по потреби; учествује у припреми упутства у вези планирања расхода за плате; учествује у 

припреми нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда и других одлука 

из надлежности одељења; врши анализу и контролу извештаја о извршењу расхода из свог делокруга рада и 

припрема информације о истим; врши контролу унетих података планиране масе средстава за плате и 

планираног броја запослених; припрема консолидоване извештаје о плану и извршењу расхода буџета Града 

по основу расхода за запослене и расхода везаних за субвенције, трансфере и дотације, као и остале расходе 

по потреби; учествује у припреми предлога измене прописа из делокруга рада; учествује у припреми 

иницијативе за примену нових, односно измену постојећих САП ЕРП решења у информационом систему из 

делокруга рада одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Оперативни и административно-технички послови у области праћења и извештавања 

плана и извршења расхода буџета Града 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља оперативне и административно-техничке послове који се односе на припрему 

података везаних за праћење и извештавање по основу расхода за запослене и расхода везаних за субвенције, 

трансфере и дотације, као и остале расходе по потреби; учествује у припреми упутства у вези планирања расхода 

за плате; учествује у припреми нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда 
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и других одлука из надлежности одељења; обрађује и припрема податке за извештаје о извршењу средстава за 

плате и кретању и стању броја запослених; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује рад сектора, пружа стручна упутства, координира и надзире рад 

запослених у сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у сектору; даје 

смернице и упутства за укључивање капиталних пројеката у буџет и план јавних инвестиција; даје смернице 

за припрему предлога плана јавних инвестиција и непосредно учествује у његовој изради; даје смернице за 

контролу комплетности достављене документације за разматрање предлога за финансирање капиталних 

пројеката директних буџетских корисника; даје смернице и непосредно учествује у припреми нацрта одлуке 

о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда у делу који се односи на капиталне 

пројекте; даје смернице за припрему предлога аката из надлежности сектора и врши контролу истих; даје 

смернице за контролу извештаја о напретку реализације капиталних пројеката и завршних извештаја о 

реализацији капиталних пројеката кроз сагледавање појединачних и укупних ефеката спровођења пројеката 

и доставља извештаје комисији за капиталне инвестиције; даје смернице за израду базе капиталних пројеката 

и непосредно учествује у њеној изради; одобрава увођење нових и измену постојећих САП ЕРП решења из 

делокруга рада сектора; припрема анализе, информације, информације од јавног значаја и извештаје из 

делокруга сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одељење за капиталне пројекте Града 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења и редовно подноси извештај о раду одељења којим руководи; планира и обједињава 

послове, стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга рада одељења и 

непосредно распоређује послове извршиоцима; припрема упутство за укључивање капиталних пројеката у 

буџет и план јавних инвестиција, даје смернице за припрему предлога плана јавних инвестиција и непосредно 

учествује у његовој изради; врши контролу комплетности достављене документације за разматрање предлога 

за финансирање капиталних пројеката директних буџетских корисника; непосредно учествује у припреми 

нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда у делу који се односи на 

капиталне пројекте; даје смернице за припрему предлога аката из надлежности одељења и врши контролу 

истих; врши контролу извештаја о напретку реализације капиталних пројеката и завршних извештаја о 

реализацији капиталних пројеката кроз сагледавање појединачних и укупних ефеката спровођења пројеката 

и доставља извештаје комисији за капиталне инвестиције; даје упутства за израду базе капиталних пројеката 

и непосредно учествује у њеној изради; иницира предлог за имплементацију нових или измену старих САП 

ЕРП решења информационог система из свог делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
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студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Аналитички послови у области планирања и извештавања о имплементацији капиталних 

пројеката 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља сложене послове на припреми упутства за укључивање капиталних пројеката у 

буџет и план јавних инвестиција; учествује у припреми и изради предлога плана јавних инвестиција; врши 

пријем, контролу исправности и иницијалну обраду комплетности достављене документације за разматрање 

предлога за финансирање капиталних пројеката ДБК; учествује у припреми нацрта одлуке о буџету града 

Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда у делу који се односи на капиталне пројекте; учествује у 

припреми предлога аката из надлежности одсека; врши пријем, контролу исправности и иницијалну обраду 

извештаја о напретку реализације капиталних пројеката и завршних извештаја о реализацији капиталних 

пројеката; учествује у припреми иницијативе за примену нових, односно измену постојећих САП ЕРП решења 

у информационом систему из делокруга рада одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови у области израде и ажурирања базе капиталних пројеката 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља сложене послове на припреми упутства за укључивање капиталних пројеката 

у буџет и план јавних инвестиција; учествује у припреми и изради предлога плана јавних инвестиција; 

учествује у припреми нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда у 

делу који се односи на капиталне пројекте; учествује у припреми предлога аката из надлежности одсека; 

врши пријем и обраду података за унос у базу капиталних пројеката и непосредно учествује у њеној изради; 

ажурира податке у бази капиталних пројеката; учествује у припреми иницијативе за примену нових, односно 

измену постојећих САП ЕРП решења у информационом систему из делокруга рада одељења; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА БУЏЕТЕ ГРАДСКИХ ОПШТИНА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад сектора, пружа стручна упутства, координира и надзире рад 

запослених у сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у сектору; даје 

смернице за израду Упутства за припрему одлука о буџету градских општина; даје смернице и непосредно 

учествује у припреми нацрта одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских 

општина и одређивању прихода који припада Граду, односно градским општинама и нацрта одлуке о 

утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина; даје смернице и упутства за 

укључивање капиталних пројеката у план јавних инвестиција градских општина; одобрава увођење нових и 
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измену постојећих САП–ЕРП решења из делокруга рада сектора; припрема анализе, информације и 

извештаје из делокруга сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за финансијски биланс, анализе, извештавање и припрему одлука о утврђивању буџетских 

оквира градских општина 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад одељења, обавља сложене стручне послове из надлежности 

одељења; стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга одељења; 

непосредно распоређује послове извршиоцима, даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; даје 

смернице и непосредно учествује у припреми нацрта одлуке о утврђивању обима средстава за вршење 

послова града и градских општина и одређивању прихода који припадају граду, односно градским 

општинама и нацрта одлуке o утврђивању критеријума и мерила за обиме буџета градских општина; редовно 

подноси извештај о раду одељења којим руководи; израђује предлог решења о прерасподели прихода између 

буџета града и буџета градских општина; прати остварење прихода и примања и извршавање расхода и 

издатака градских општина; обавља послове на изради Упутства за укључивање капиталних пројеката у план 

јавних инвестиција градских општина; даје смернице и учествује у изради периодичних извештаја о 

извршењу буџета, стању задужености и неизмиреним обавезама градских општина, као и периодичних 

извештаја о реализацији годишњег програма пословања, стању задужености и неизмиреним обавезама јавно 

комуналних предузећа, чији је оснивач градска општина; иницира и учествује у увођењу нових и измени 

постојећих САП ЕРП решења из делокруга рада одељења; обавља административне и документационе 

послове и пружа стручну подршку градским општинама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Аналитички послови у области буџета градских општина 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља сложене аналитичке послове који се односе на припрему података у циљу 

израде нацрта одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и 

одређивању прихода који припадају граду, односно градским општинама, нацрта одлуке o утврђивању 

критеријума и мерила за обиме буџета градских општина, нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о 

Ребалансу буџета града Београда у делу који се односи на градске општине; прати остварење прихода и 

примања и извршење расхода и издатака градских општина; врши анализу захтева градских општина у вези 

доделе средстава из текуће буџетске резерве града, припрема предлог акта о коришћењу средстава текуће 

буџетске резерве и евиденције правдања одобрених средстава; учествује у припреми иницијативе за 

имплементацију нових или измену старих САП ЕРП решења информационог система из делокруга рада 

одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
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студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Подршка пословима у области буџета градских општина 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на припрему података везаних за израду нацрта одлуке 

о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању прихода који 

припадају граду, односно градским општинама и нацрта одлуке o утврђивању критеријума и мерила за обиме 

буџета градских општина; прати остварење прихода и примања и извршења расхода и издатака градских 

општина; врши анализу захтева градских општина у вези доделе средстава из текуће буџетске резерве града 

и учествује у припреми предлога акта о коришћењу средстава текуће буџетске резерве и евиденције правдања 

одобрених средстава; учествује у изради периодичних извештаја о извршењу буџета, стању задужености и 

неизмиреним обавезама градских општина; учествује у изради периодичних извештаја о реализацији 

годишњег програма пословања, стању задужености и неизмиреним обавезама јавно комуналних предузећа, 

чији је оснивач градска општина; учествује у припреми иницијативе за имплементацију нових или измену 

старих САП ЕРП решења информационог система из делокруга рада одељења; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу 

код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни и административно-технички послови у области буџета градских општина 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља мање сложене послове који се односе на припрему података везаних за израду 

нацрта одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова града и градских општина и одређивању 

прихода који припадају граду, односно градским општинама и нацрта одлуке o утврђивању критеријума и 

мерила за обиме буџета градских општина; прати остварење прихода и примања и извршења расхода и 

издатака градских општина; учествује у припреми предлога акта о коришћењу средстава текуће буџетске 

резерве и евиденције правдања одобрених средстава; припрема податке за израду периодичних извештаја о 

извршењу буџета, стању задужености и неизмиреним обавезама градских општина; учествује у припреми 

иницијативе за имплементацију нових или измену старих САП ЕРП решења информационог система из 

делокруга рада одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму 

од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 

године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ТРЕЗОРА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у 

сектору; припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду органа и стању 

и проблемима у области; припрема одговоре на захтеве за приступ информацијама од јавног значаја у области 

трезорског пословања; планира, припрема и врши контролу анализа, информација и извештаја из надлежности 

Трезора неопходних за припрему буџета и завршног рачуна; припрема и предузима одговарајуће мере, радње 



207 

и поступке ради спровођења закона, других прописа и општих аката и предузима мере за спречавање настанка 

и отклањање штетних последица; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за финансијско планирање и управљање ликвидношћу 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга 

одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима и даје неопходна упутства за рад, и пружа стручну 

помоћ; редовно подноси извештај о раду одељења којим руководи; даје мишљење и дефинише приоритете 

из области трезора, израђује анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на 

основу одговарајућих података у области извршења буџета Града; планира, припрема и врши контролу 

извештаја из надлежности Трезора неопходних за припрему завршног рачуна и буџета; врши финансијско 

планирање средстава на дневном и месечном нивоу; предлаже мере за унапређење финансијског планирања 

и управљања ликвидношћу; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука или области менаџмент и 

бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за финансијско планирање и извршење буџета 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове који се односе на прикупљање и обраду података 

неопходних за обављање послова из делокруга одсека; обавља послове који захтевају посебно знање и 

искуство у области финансијског планирања и извршења буџета Града; припрема и израђује извештаје и 

информације за потребе Министарства финансија; планира и припрема податке и извештаје из надлежности 

Трезора неопходне за припрему завршног рачуна и буџета; планира и припрема месечни план квота; разматра 

захтеве за измене усвојених квота, прати реализацију и извештава о извршењу планираних месечних квота; 

припрема и контролише податке неопходне за израду анализа и извештаја; врши контролу документације 

потребне за отварање и гашење динарских подрачуна и упис и брисање из Евиденције корисника јавних 

средстава за директне буџетске кориснике код Министарства финансија; прати прописе и пружа стручну 

подршку у обављању послова из делокруга одсека користећи посебна знања и вештине; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука или области менаџмент и 

бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички и статистичко-евиденциони послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове који се односе на припрему података за израду 

извештаја, евиденција и других стручних и аналитичких материјала у вези са извршењем буџета града 
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Београда; пружа стручну подршку у обради података за израду извештаја из надлежности Трезора 

неопходних за припрему завршног рачуна и буџета; прикупља, евидентира, контролише, прати и обрађује 

податке према методолошким и другим упутствима; предузима радње ради спровођења контроле поштовања 

рокова измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама у Централном регистру фактура (ЦРФ), 

када су корисници средстава буџета Града дужници; координира сарадњу са корисницима средстава буџета 

Града везано за послове контроле поштовања рокова измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама; обавља послове који се односе на контролу поштовања рокова измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама корисника средстава буџета Града; прикупља податке из Централног регистра 

фактура (ЦРФ) о регистрованим фактурама корисника средстава буџета Града потребних за вршење 

контроле поштовања рокова измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама; израђује табеларне 

извештаје и друге стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података преузетих из 

Централног регистра фактура (ЦРФ); формира и ажурира базу података о овлашћеним администраторима и 

локалним корисницима средстава буџета Града, који имају апликативна овлашћења за приступ и рад у 

Централном регистру фактура (ЦРФ); врши координацију активности са корисницима средстава буџета 

Града у вези благовремености упућивања захтева за плаћање за измирење у законском року новчаних обавеза 

у комерцијалним трансакцијама; врши контролу извештаја за потребе извештавања према Министарству 

финансија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на припрему и израду извештаја, евиденција и других 

стручних и аналитичких материјала на основу одговарајућих података извршења буџета града Београда; 

учествује у припреми података и извештаја из надлежности Трезора неопходних за припрему завршног 

рачуна и буџета; учествује у припреми и изради месечних квота; прати извршење буџета града Београда; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, организационих или области 

менаџмент и бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички и стручно-оперативни послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на аналитичке, стручне и оперативне послове у 

припреми и изради извештаја, евиденција и других стручних и аналитичких материјала на основу 

одговарајућих података извршења буџета града Београда; учествује у припреми података и извештаја из 

надлежности Трезора неопходних за припрему завршног рачуна и буџета; обрађује податке за редовне 

извештаје према Министарству финансија у складу са прописима; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних или организационих 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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Одсек контроле трошења буџетских средстава 

 Шеф одсека 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на прикупљање, припрему, евидентирање и обрађивање 

података неопходних за обављање послова из делокруга одсека; води прописане евиденције, израђује 

извештаје и припрема податке из надлежности Трезора неопходних за припрему завршног рачуна; врши 

контролу наменског трошења буџетских средстава; води евиденције и контролише захтеве за плаћање и 

трансфер средстава; пружа информације и помоћ ДБК о неопходној документацији и изради захтева за 

плаћање; прати прописе и пружа стручну подршку обављању послова из делокруга рада Одсека користећи 

посебна знања и вештине; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Извршилац буџета 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Врши пријем и контролу исправности документације; пружа техничку подршку у 

припреми појединачних аката; ажурира податке у одговарајућим базама; врши контролу пратеће 

документације за плаћање по захтеву корисника буџетских средстава; врши обраду података неопходних за 

прописано извештавање и води прописане евиденције; врши техничку обраду података и извештаја из 

надлежности Трезора неопходних за припрему завршног рачуна; води помоћне евиденције за потребе 

извештавања према Министарству финансије; обавља и друге послове по налогу руководиоца 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за послове јавног дуга 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља најсложеније стручне послове из 

надлежности одељења; планира и обједињује послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга одељења; непосредно распоређује послове на извршиоце, даје смернице 

за рад и пружа стручну помоћ; обавља студијско-аналитичке послове, учествује у изради одлуке о буџету и 

одлуке о завршном рачуну у делу који се односи на сервисирање јавног дуга; припрема анализе, извештаје, 

информације и друге стручне и аналитичке материјале; редовно подноси извештај о раду одељења којим 

руководи; врши координацију унутар и изван организације са министарствима, Народном банком Србије, 

пословним банкама, међународним и другим финансијским институцијама; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за планирање јавног дуга и извештавање 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одсека, организује и обавља сложене стручне студијско-аналитичке 

послове из надлежности одсека; стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из 

делокруга одсека; припрема стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података у области 
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стратешког планирања; обавља послове који се односе на израду извештаја и друге стручне и аналитичке 

материјале; учествује у припреми буџета и завршног рачуна града у делу који се односи на послове јавног 

дуга; прати обавезе по уговорима и брине се за благовремено извршавање истих; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички и статистичко-евиденциони послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне студијско-аналитичке послове који се односе на планирање 

јавног дуга и извештавање; учествује у припреми буџета и завршног рачуна града Београда у делу који се 

односи на планирање јавног дуга; припрема стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих 

података у области стратешког планирања; планира извршавање обавеза по уговорима и припрема документе 

за извршавање истих; припрема и контролише податке неопходне за израду извештаја; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Аналитички и нормативно-правни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене аналитичке и нормативно-правне послове који се односе на послове 

трезора и јавног дуга; учествује у припреми буџета и завршног рачуна града Београда у нормативном делу 

који се односи на планирање јавног дуга; припрема стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих 

података у области стратешког планирања; анализира и припрема уговоре и друге правне акте; даје стручне 

коментаре на исте; припрема правне документе у вези са пословима трезора; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

Одсек за анализу и сервисирање јавног дуга 

 Шеф одсек 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одсека, организује и обавља сложене стручне студијско-аналитичке 

послове из надлежности одсека; стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из 

делокруга одсека; припрема стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података у области 

јавног дуга; обавља сложене стручне и саветодавне послове који се односе на анализу и сервисирање јавног 

дуга; учествује у припреми буџета и завршног рачуна града у делу који се односи на послове јавног дуга; 

прати обавезе по уговорима и брине се за благовремено извршавање истих; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
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студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене послове везане за припрему и израду анализа, евиденција и других 

стручних и аналитичких материјала на основу одговарајућих података у области сервисирања јавног дуга; 

учествује у изради пројекција у циљу што бољег и тачнијег планирања буџетских позиција; учествује у 

изради завршног рачуна буџета града и одлуке о буџету града у делу који се односи на сервисирање јавног 

дуга; прикупља, уређује и припрема податке за израду анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Подршка студијско-аналитичким пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Уз редован надзор непосредног руководиоца обавља послове који се односе на 

припрему анализа, евиденција и других стручних и аналитичких материјала на основу одговарајућих 

података у области сервисирања јавног дуга; учествује у изради завршног рачуна буџета града и одлуке о 

буџету града у делу који се односи на сервисирање јавног дуга; прикупља податке за израду анализа и 

извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење ликвидатуре буџета 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; планира и обједињује послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима, даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду одељења којим руководи; 

дефинише захтеве програмерима око унапређења програма; прати плаћање динарских и девизних обавеза 

директних и индиректних буџетских корисника града Београда на дневном нивоу; контролише и надзире 

исплате личних примања запосленим лицима и лицима ангажованим ван радног односа у органима и 

службама града Београда; контролише податке и извештаје у вези са обавезама према запосленим лицима и 

физичким лицима у сврху припреме и израде буџета и састављања завршног рачуна; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 
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Одсек за динарска плаћања 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одсека, организује и обавља сложене стручне послове из надлежности 

одсека; обавља послове плаћања обавеза буџетских корисника; обавља послове контроле, надзора и исплате 

плата, накнада плата, накнада трошкова и других личних примања; обрађује и врши проверу података 

извршених преноса средстава ради припреме и израде извештаја и анализа у вези са обавезама према 

запосленим лицима и физичким лицима ван радног односа у органима и службама града Београда у сврху 

припреме и израде буџета и састављања завршног рачуна; врши израду других анализа и извештаја из 

области рада одсека; прати прописе из области рада одсека и припрема мишљења у вези са применом прописа 

и општих аката из надлежности одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука или области менаџмент и 

бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на проверу документације за исплате плата, 

накнада плата, накнада трошкова и других личних примања; прати прописе из одговарајуће области; врши 

плаћања обавеза буџетских корисника града Београда; контролише и надзире исплате запосленим лицима и 

физичким лицима ван радног односа у органима и службама града Београда; обрађује и контролише податке 

у изради извештаја и анализа из области обавеза према физичким лицима у сврху припреме и израде буџета 

и састављања завршног рачуна; врши израду других извештаја и анализа из области рада одсека; прати 

прописе из области рада одсека и припрема делове мишљења у вези са применом прописа и општих аката из 

надлежности одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на прикупљање, припрему и обраду података 

неопходних за обављање послова из делокруга рада; прикупља, евидентира, контролише, прати и обрађује 

податке према методолошким и другим упутствима; комуницира и сарађује са надлежним службама за 

платни промет; води прописане евиденције и израђује прописане извештаје; припрема и обрађује податке у 

вези обавеза према запосленим лицима и физичким лицима у сврху припреме и израде буџета и састављања 

завршног рачуна; врши израду других извештаја и анализа из области рада одсека; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основиним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Ликвидатор 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на пријем и контролу захтева за плаћање са 

припадајућом документацијом; врши обраду и унос података потребних за реализацију поднетих захтева за 
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плаћање и трансфер средстава електронским путем; прикупља, уређује и припрема податке у вези обавеза 

према запосленим лицима и физичким лицима у сврху припреме и израде буџета и састављања завршног 

рачуна и других врста извештаја; врши послове који се односе на руковање готовим новцем; сачињавање 

благајничких дневника за редовну благајну, благајну депозита и динарско-девизну благајну; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за девизна плаћања 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одсека, организује и обавља сложене стручне послове из надлежности 

одсека; обавља послове плаћања девизних обавеза града Београда; надзире формирања броја предмета за 

девизно плаћање; контролише достављену документацију буџетских корисника за најављено девизно 

плаћање; контролише сачињавања образаца за надлежне платне институције; одговоран за проверу 

прикупљене и сачињене комплетне пратеће документације која се доставља уз налог о (девизном) плаћању у 

МФУТ или НБС; контролише спроведена девизна плаћања; обрађује и контролише податке извршених 

преноса средстава ради припреме и израде извештаја и анализа за потребе буџетских корисника, а у сврху 

припреме и израде буџета и састављања завршног рачуна; врши израду других анализа и извештаја из 

области рада одсека; прати прописе из области рада одсека и припрема мишљења у вези са применом прописа 

и општих аката из надлежности одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука или области менаџмент и 

бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене послове који се односе на проверу захтева за девизна плаћања и 

реализацију налога за девизних плаћања; врши формирање броја предмета за девизно плаћање ради 

утврђивања позива на број одобрења и доставу информације надлежном ДБК-у; спроводи надзор уноса 

података у налоге за пренос средстава по основу девизних обавеза; врши плаћање девизних обавеза: сачињава 

дописе и обрасце за надлежне платне институције обрађује и припрема податке за израду извештаја и анализа 

на основу извршених девизних исплата, а у сврху припреме и израде буџета и састављања завршног рачуна; 

врши израду других извештаја и анализа из области рада одсека; прати прописе из области рада одсека; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Ликвидатор 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на пријем и проверу захтева за плаћање девизних 

обавеза; врши обраду и унос података потребних за реализацију поднетих захтева за плаћање електронским 

путем; прикупља, уређује и припрема податке у вези девизних обавеза у сврху припреме и израде буџета и 

састављања завршног рачуна и других врста извештаја; сачињавање благајничких дневника динарско-

девизну благајну; врши доставу документације у надлежне платне институције ради реализације процеса 

плаћања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (ДБК) 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у 

сектору; припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду органа и 

стању и проблемима у области рачуноводствених услуга; саставља завршни рачун и периодичне извештаје 

директних буџетских корисника (ДБК); припрема одговоре на захтеве за приступ информацијама од јавног 

значаја из области рачуноводствених услуга; припрема анализе, информације и извештаје из делокруга 

сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер и академским студијама, мастер струковним студијама, на 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одељење књиговодства буџета 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења (планира и обједињава послове и стара се за законито, 

благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга одељења), организује и обавља сложене стручне 

послове из надлежности одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима, даје неопходна упутства за рад 

и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду одељења којим руководи, врши контролу тачности 

израде свих обрачуна из делокруга рада одељења; формира и одржава базу података о шемама за књижење; врши 

израду завршног рачуна и других финансијских извештаја; припрема све врсте нормативних аката из 

надлежности одељења; управља рачуноводственим информационим системом; стара се за чување пословних 

књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Виши контиста билансиста 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на израду периодичних, годишњих и других извештаја; 

припрема податке неопходне за израду нацрта аката из надлежности Сектора; ажурира базу шема за књижење за 

потребе евидентирања рачуноводствених исправа; пружа неопходну стручну помоћ директним корисницима 

средстава буџета града Београда у вези са извршавањем буџета и израдом периодичних и годишњих 

финансисјких извештаја; контролише примљену документацију и књижи пословне промене; врши усаглашавање 

стања потраживања и обавеза са купцима и добављачима и израду ИОС обрасца; усаглашава књиговодствено 

стање са пописаним (стварним) стањем; обрађује Пописне листе и евидентира разлике по попису у циљу израде 

завршног рачуна и других финансијских извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму 
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од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Подршка у обављању књиговодствених послова 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на попуњавање периодичних, годишњих и других 

извештаја; прикупљање података неопходних за израду нацрта, односно предлога аката и делова мишљења 

у вези са применом прописа и општих аката из надлежности одељења; прикупља податке за ажурирање базе 

шема за књижење; врши усаглашавање аналитичких евиденција са синтетичким рачунима; израђује пописне 

листе, усаглашава књиговодствено са пописаним (стварним) стањем, утврђује и евидентира разлике по 

попису у циљу израде завршног рачуна и других финансијских извештаја; пружа неопходну стручну помоћ 

директним корисницима средстава буџета града Београда; врши хронолошко одлагање за архивирање 

целокупне документације у вези са финансијско-материјалним пословањем из своје надлежности; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, серијалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на књижење пословних промена; врши рачунску, 

формалну и суштинску проверу материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа; води 

посебне помоћне евиденције; врши комплетирање извода и документације на основу које је извршено 

плаћање и води евиденцију плаћања по профактурама и датим авансима; контролише документованост и 

прати и евидентира исплате по закљученим уговорима; усаглашава књиговодствено стање са пописаним 

(стварним) стањем; обрађује Пописне листе и евидентира разлике по попису у циљу израде завршног рачуна 

и других финансијских извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму 

од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 

године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни и административни послови у књиговодству 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на контирање и књижење пословних промена на основу 

рачуноводствених исправа; води помоћне књиге купаца и добављача за све директне буџетске кориснике; 

припрема периодичне, годишње и друге извештаје; припрема ИОС-е и учествује у сравњењу и усклађивању 

аналитичких евиденција са добављачима из своје надлежности у циљу израде завршног рачуна и других 

финансијских извештаја; израђује извештаје за потребе буџетских корисника, екстерне и интерне ревизије; 

закључује пословне књиге на крају буџетске године; одлаже, чува и архивира рачуноводствене исправе у 

складу са прописима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму 

од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 

године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Контиста билансиста 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља послове који се односе на контирање и књижење пословних промена на основу 

рачуноводствених исправа; води помоћне књиге за потраживања и обавезе за све директне буџетске 

кориснике (као и за буџетске фондове и рачуне посебних намена); припрема податке за израду периодичних, 

годишњих и других извештаја; припрема ИОС-е и учествује у сравњењу и усклађивању аналитичких 

евиденција са добављачима и купцима из своје надлежности у циљу израде завршног рачуна и других 

финансијских извештаја; припрема податке за израду извештаја за потребе буџетских корисника, екстерне и 

интерне ревизије; закључује пословне књиге на крају буџетске године; одлаже рачуноводствене исправе; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење књиговодства средстава јавних служби 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења (планира и обједињава послове и стара се за законито, 

благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга одељења), организује и обавља сложене стручне 

послове из надлежности одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима, даје неопходна упутства 

за рад и пружа стручну помоћ директним буџетским корисницима и индиректним буџетским корисницима; 

припрема све врсте нормативних аката из надлежности одељења и редовно подноси извештај о раду одељења 

којим руководи; врши контролу тачности израде свих обрачуна из делокруга рада одељења; формира и 

одржава базу података о шемама за књижење; врши израду завршног рачуна и других финансијских 

извештаја директних буџетских корисника и контролу финансијских извештаја индиректних буџетских 

корисника; управља рачуноводственим информационим системом; стара се за чување пословних књига, 

рачуноводствених исправа и финансијских извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови у области књиговодства 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на попуњавање периодичних, годишњих и других 

извештаја; прикупља податке за ажурирање базе шема за књижење; врши усаглашавање аналитичких 

евиденција са синтетичким рачунима; израђује пописне листе, усаглашава књиговодствено са пописаним 

(стварним) стањем, утврђује и евидентира разлике по попису у циљу израде завршног рачуна и других 

финансијских извештаја; прикупља податке неопходне за израду завршног рачуна и других финансијских 

извештаја директних буџетских корисника и контролу финансијских извештаја индиректних буџетских 

корисника; пружа неопходну стручну помоћ директним корисницима средстава буџета града Београда; врши 

хронолошко одлагање за архивирање целокупне документације у вези са финансијско-материјалним 

пословањем из своје надлежности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу 

код послодавца у складу са Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Контиста билансиста 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља послове који се односе на контирање и књижење пословних промена на основу 

рачуноводствених исправа; води помоћне књиге и евиденције за потраживања и обавезе за све директне 

буџетске кориснике (као и за буџетске фондове и рачуне посебних намена); припрема податке за израду 

периодичних, годишњих и других извештаја; припрема ИОС-е и учествује у сравњењу и усклађивању 

аналитичких евиденција са добављачима и купцима из своје надлежности у циљу израде завршног рачуна и 

других финансијских извештаја; припрема податке за израду извештаја за потребе буџетских корисника, 

екстерне и интерне ревизије; закључује пословне књиге на крају буџетске године; одлаже рачуноводствене 

исправе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење књиговодства основних средстава 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења (планира и обједињава послове и стара се за законито, 

благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга одељења), организује и обавља сложене стручне 

послове из надлежности одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима и даје неопходна упутства 

за рад; формира и одржава базу података о основним средствима; врши интерну контролу рачуноводствених 

исправа и предузима остале контролне поступке и процедуре; пружа стручну помоћ директним буџетским 

корисницима и јавним предузећима приликом евидентирања непокретности у јавној својини Града које су 

им дате на коришћење; редовно подноси извештај о раду одељења којим руководи, врши контролу и одобрава 

све извештаје из надлежности одељења и припрема све врсте нормативних аката из надлежности одељења; 

организује припремне радње за спровођење пописа основних средстава, врши контролу података утврђених 

усаглашавањем књиговодственог стања са пописаним (стварним) стањем, одобрава утврђене податке, врши 

проверу исправности евидентираних података о резултатима пописа у циљу израде завршног рачуна и других 

финансијских извештаја; управља рачуноводственим информационим системом и стара се за чување 

пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контиста билансиста 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља сложене послове који се односе на попуњавање статистичких извештаја; 

ажурирање базе шема за књижење основних средстава; контролише примљену документацију и књижи 

пословне промене везане за основна средства; врши обрачун амортизације; врши усаглашавање аналитичких 

евиденција са синтетичким рачунима и стања датих аванса са добављачима; израђује пописне листе, 

усаглашава књиговодствено са пописаним (стварним) стањем, утврђује и евидентира разлике по попису у 

циљу израде завршног рачуна и других финансијских извештаја; води помоћне евиденције из делокруга 

одељења; пружа неопходну стручну помоћ директним корисницима средстава буџета града Београда у вези 

са извршавањем буџета и израдом периодичних и годишњих финансисјких извештаја; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
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специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Подршка у обављању књиговодствених послова 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на попуњавање периодичних, годишњих и других 

извештаја; прикупљање података неопходних за израду нацрта, односно предлога аката и делова мишљења 

у вези са применом прописа и општих аката из надлежности одељења; прикупља податке за ажурирање базе 

шема за књижење основних средстава и књижи пословне промене везане за основна средства; прикупља 

податке за обрачун амортизације; врши усаглашавање аналитичких евиденција са синтетичким рачунима; 

израђује пописне листе, усаглашава књиговодствено са пописаним (стварним) стањем, утврђује и евидентира 

разлике по попису у циљу израде завршног рачуна и других финансијских извештаја; пружа неопходну 

стручну помоћ директним корисницима средстава буџета града Београда; врши хронолошко одлагање за 

архивирање целокупне документације у вези са финансијско-материјалним пословањем из своје 

надлежности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

серијалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на  основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Књиговођа основних средстава 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на припрему и обраду података неопходних за књижење 

пословних промена; врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјално-финансијске документације 

и рачуноводствених исправа; врши обрачун амортизације; води помоћне књиге и евиденције за основна 

средства за све директне буџетске кориснике; израђује пописне листе основних средстава за потребе 

пописних комисија; усаглашава књиговодствено стање основних средстава са стањем по попису; врши 

припрему података у циљу израде завршног рачуна и других финансијских извештаја; одржава базу података 

основних средстава; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму 

од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 

године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Књиговођа 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на контирање и књижење пословне промене на основу 

рачуноводствених исправа; припрема ИОС-е и учествује у сравњењу и усклађивању аналитичких евиденција 

са добављачима из своје надлежности у циљу израде завршног рачуна и других финансијских извештаја; 

припрема податке за израду извештаја за потребе буџетских корисника, екстерне и интерне ревизије; 

закључује пословне књиге на крају буџетске године; одлаже, чува и архивира рачуноводствене исправе у 

складу са прописима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење књиговодства евиденционих рачуна намењених становању 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења (планира и обједињава послове и стара се за законито, 

благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга одељења), организује и обавља сложене стручне 

послове из надлежности одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима, даје неопходна упутства 

за рад и пружа стручну помоћ; врши контролу тачности израде свих обрачуна из делокруга рада одељења и 

редовно подноси извештај о раду одељења којим руководи; одобрава обрачун ревалоризације за откуп 

станова; врши интерну контролу рачуноводствених исправа и предузима остале контролне поступке и 

процедуре; врши контролу података утврђених усаглашавањем књиговодственог стања са пописаним 

(стварним) стањем, одобрава утврђене податке, врши проверу исправности евидентираних података о 

резултатима пописа у циљу израде завршног рачуна и других финансијских извештаја; припрема све врсте 

нормативних аката из надлежности; управља рачуноводственим информационим системом; стара се за 

чување пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Књиговођа станова 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове везане за интерну контролу књиговодствене евиденције по основу 

уговора о откупу и уговора о продаји стана; формира и одржава базу података о купцима станова по основу 

уговора о откупу и продаји; врши рачунску, формалну и суштинску проверу спроведених књиговодствених 

радњи, извештаја и исправа које се шаљу из одељења (разни финансијски извештаји, обавештења купцима о 

висини месечне рате за наредни обрачунски период, обрачуни за једнократну исплату уговорене цене стана 

по основу уговора о откупу и продаји станова обавештења о исплати уговорене цене стана); води посебне 

помоћне евиденције; комуникација са купцима (непосредна, писаним и телефонским путем); контролише 

примљену документацију и књижи пословне промене и израђује друге врсте рачуноводствених докумената 

у вези са књиговодственом евиденцијом овог одељења; усаглашава књиговодствено стање са пописаним 

(стварним) стањем, израда пописних листа, евидентирање разлика по попису, контрола потпуности и 

исправности евидентираних разлика по попису у циљу израде завршног рачуна и других финансијских 

извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму 

од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 

године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Књиговођа 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на синтетичко и аналитичко књиговодствено 

евидентирање потраживања и уплата од купаца по основу уговора о откупу и продаји станова, евидентирање 

извода и затварање наплаћених потраживања; припрема податке за израду годишњих и других извештаја и 

за израду обавештења о исплати уговорене цене стана; припрема податке и врши ревалоризацију; израђује и 

доставља обавештења купцима о висини месечне рате за наредни обрачунски период; израђује извештаје о 

доспелим неплаћеним дуговањима; комуницира са купцима (непосредно, писаним и телефонским путем); 

обавља припремне радње пре почетка редовног годишњег пописа (усаглашавање аналитичких евиденција са 
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синтетичким рачунима, припрема и израда ИОС-а и пописних листа), усаглашавање књиговодственог стања 

са пописаним (стварним) стањем, евидентирање разлика по попису у циљу израде завршног рачуна и других 

финансијских извештаја; одлаже и архивира документацију; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење обрачуна пореза 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; обавља сложене послове који се односе на праћење, анализу и проучавање нове 

законске и подзаконске регулативе у области пореза, планира и обједињава послове и стара се за законито, 

благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга одељења; непосредно распоређује послове 

извршиоцима; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду 

одељења којим руководи; припрема све врсте нормативних аката из надлежности одељења; врши контролу 

исправности документације на основу које се врши књиговодствено евидентирање нефинансијске имовине, 

потраживања и обавеза; води пореске евиденције и врши ажурирања базе пореских индикатора; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене послове који се односе на праћење, анализу и проучавање нове 

законске и подзаконске регулативе у области пореза и у области личних примања; прибавља мишљења и 

разматра примедбе и мишљења других органа у вези са применом прописа и општих аката из надлежности 

Одељења, њихово прихватање или одбијање уз образложење; контролише исправност документације и 

опредељује ПДВ индикатор; контролише извештаје обрачунатог ПДВ по разделима ДБК, обрачунава и 

пријављује ПДВ за град Београд; врши едукацију запослених из те области; сарађује са Пореском управом 

код плаћања и евидентирања пореских обавеза; води прописане евиденције и израђује прописане извештаје 

у циљу израде завршног рачуна и других финансијских извештаја; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Аналитички послови у области обрачуна пореза 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на попуњавање периодичних, годишњих и других 

извештаја; попуњава статистичке извештаје; прикупља податке за ажурирање базе пореза; пружа неопходну 

стручну помоћ директним корисницима средстава буџета града Београда у вези са обрачуном пореза у циљу 

израде завршног рачуна и других финансијских извештаја; врши хронолошко одлагање за архивирање 

целокупне документације у вези са финансијско-материјалним пословањем из своје надлежности; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу 

код послодавца у складу са Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Оперативни и статистичко-евиденциони послови у области обрачуна пореза 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на прикупљање података неопходних за попуњавање 

периодичних, годишњих и других извештаја из области обрачуна пореза; врши рачунску, формалну и 

суштинску проверу материјално финансијске документације и рачуноводствених исправа; прикупља податке 

за ажурирање базе пореза; прикупља податке за пружање стручне помоћи директним корисницима средстава 

буџета града Београда у вези са обрачуном пореза у циљу израде завршног рачуна и других финансијских 

извештаја; врши хронолошко одлагање за архивирање целокупне документације у вези са финансијско-

материјалним пословањем из своје надлежности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса на основним академским студијама у обиму 

од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три 

године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ НА НИВОУ 

ГРАДА И ОБРАЧУН ЛИЧНИХ ПРИМАЊА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у 

сектору; припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи од значаја за рад 

истих; припрема одговоре на захтеве за приступ информацијама од јавног значаја у области буџетског 

рачуноводства и финансијског извештавања; планира, припрема и врши контролу анализа, информација и 

извештаја из надлежности сектора; припрема и предузима одговарајуће мере, радње и поступке ради 

спровођења закона, других прописа и општих аката и предузима мере за спречавање настанка и отклањање 

штетних последица; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за буџетско рачуноводство на нивоу Града 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; врши контролу књижених података ДБК и осталих података са главном књигом 

трезора и утврђује резултат пословања; планира и обједињава послове и стара се за законито, благовремено 

и потпуно извршавање задатака из делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима и даје 

неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; израђује и контролише консолидоване финансијске 

извештаје (обрасце) за завршни рачун буџета града Београда и Града са градским општинама; израђује нацрт 
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Одлуке о завршном рачуну града Београда; израђује кварталне финансијске консолидоване извештаје о 

извршењу буџета града Београда за текућу буџетску годину и предлаже одговарајуће мере на основу 

израђених анализа и извештаја за унапређење финансијског планирања и поступке ради спровођења закона; 

редовно подноси извештаје о раду одељења којим руководи; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички и статистичко-евиденциони послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене послове обраде, припреме и анализе података за израду завршног 

рачуна и периодичних финансијских извештаја; обрађује податке за израду консолидованог финансијског 

извештаја Града и градских општина; прикупља, евидентира, контролише, прати и обрађује податке према 

методолошким и другим упутствима; врши контролу консолидованих финансијских извештаја; усклађује 

стања и податке града Београда са подацима Министарства финансија – Управе за трезор; припрема 

извештаје и друге материјале за потребе информисања руководиоца; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука или области менаџмент и 

бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Извршилац за буџетско књиговодство и извештавање 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем и контролу исправности документације за књижење; евидентира 

књиговодствене промене у главној књизи трезора; пружа техничку подршку у припреми појединачних аката; 

врши прекњижавања, затварања конта за израду финансијских извештаја за завршни рачун града Београда и 

обраду података неопходних за прописано извештавање и води прописане евиденције; води помоћне 

евиденције за потребе извештавања према Министарству финансија; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за извештавања 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; планира и обједињава послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима и даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; обавља сложене послове који се односе на припрему анализа, 

извештаја, информација и других стручних и аналитичких материјала; припрема консолидоване кварталне и 

годишње извештаје о извршењу буџета града Београда – образложење и консолидовани извештај града са 17 

градских општина – образложење; врши контролу прикупљених података од стране ДБК за израду анализа 

и помоћних евиденција: текуће буџетске резерве, донација, наменских трансферних средстава, расхода и 

издатака; контролише и друге материјале којима се информишу надлежни органи и јавност; предлаже 

одговарајуће мере на основу израђених анализа и извештаја за унапређење финансијског планирања и 

поступке ради спровођења закона; редовно подноси извештаје о раду одељења којим руководи; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука или области менаџмент и 

бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови у области извештавања 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на припрему анализа, извештаја, информација и других 

стручних и аналитичких материјала; врши контролу прикупљених, припремљених података од стране ДБК, 

анализира их и обрађује за потребе израде кварталних консолидованих извештаја о извршењу буџета града 

Београда и годишњег извештаја Града и градских општина – образложење; прикупља податке од стране ДБК 

за израду анализа и помоћних евиденција: текуће буџетске резерве, донација, наменских трансферних 

средстава, расхода и издатака; припрема и контролише и друге извештаје и материјале којима се информишу 

надлежни органи и јавност; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови у области извештавања 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на прикупљање, припрему, израду и анализу података 

од стране ДБК за израду кварталних консолидованих извештаја о извршењу буџета града Београда – 

образложење и годишњег извештаја Града и градских општина – образложење; пружа подршку у обради 

података за израду наведених извештаја; прикупља, евидентира, контролише, прати и обрађује податке према 

методолошким и другим упутствима; доставља Министарству финансија месечне и кварталне извештаје о 

извршењу расхода и издатака по функцијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење обрачуна личних примања 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; планира и обједињује послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима, даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду одељења којим руководи; 

дефинише захтеве програмерима око унапређења програма; контролише и надзире обрачуне плата 

запослених у органима и службама града Београда и остале обрачуне ради обрачуна плата, накнада плата, 

накнада трошкова и других личних примања; контролише податке и извештаје у вези са обавезама према 

физичким лицима и према запосленим лицима у сврху припреме и израде буџета и састављања завршног 

рачуна; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 



224 

Одсек обрачуна личних примања за запослене у органима и службама града Београда 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одсека, организује и обавља сложене стручне послове из надлежности 

одсека, који се односе на обрачун плата и накнада плата, накнаде трошкова и других примања за запослена 

лица у органима и службама града Београда; врши обрачун по основу судских решења; врши контролу свих 

врста обрачуна из надлежности одсека; обрађује и контролише податке у вези обрачуна личних примања у 

сврху припреме и израде буџета и састављања завршног рачуна; врши израду других извештаја и анализа из 

области рада одсека; прати прописе из области рада одсека и припрема мишљења у вези са применом прописа 

и општих аката из надлежности одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Виши контролор обрачуна 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на обраду и контролу: обрачуна плата и накнада плата 

службеника и намештеника, изабраних, именованих и постављених лица у органима и службама града 

Београда; обрачуне по основу судских решења; обрачун накнада по основу уговора о привременим и 

повременим пословима, обрачун накнада трошкова превоза за долазак и повратак са посла за лица 

ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима, новчане помоћи и других давања 

запосленим лицима у органима и службама града Београда, обавља послове који се односе на подношење 

припадајућих пореских пријава; врши унос података у Регистар запослених Министарства финансија; 

учествује у изради извештаја и анализа из области личних примања у сврху припреме и израде буџета и 

састављања завршног рачуна; врши израду других извештаја и анализа из области рада одсека; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Оперативни послови у области обрачуна личних примања запослених 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на пријем, контролу и унос података везаних за 

обрачуне зарада, накнада и обрачуне других личних примања; попуњава, оверава и спроводи 

административне забране; попуњава разне потврде на захтев запослених; прикупља, уређује и припрема 

податке у вези обавеза према запосленим лицима у сврху припреме и израде буџета и састављања завршног 

рачуна; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек обрачуна личних примања за физичка лица ван радног односа у органима и службама 

града Београда 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одсека, организује и обавља сложене стручне послове из надлежности 

одсека, који се односе на обрачун уговорених накнада и осталих личних примања за физичка лица ван радног 
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односа у органима и службама града Београда; врши контролу свих врста обрачуна из надлежности одсека; 

обрађује и контролише податке у вези обавеза према физичким лицима у сврху припреме и израде буџета и 

састављања завршног рачуна; врши израду других извештаја и анализа из области рада одсека; прати прописе 

из области рада одсека и припрема мишљења у вези са применом прописа и општих аката из надлежности 

одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор обрачуна 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на обраду и контролу: свих обрачуна уговорених и 

других примања физичких лица ван радног односа у органима и службама града Београда; обрачун накнада 

по основу уговора о привременим и повременим пословима, обрачун накнада трошкова превоза за долазак и 

повратак са посла за лица ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима, обрачун 

накнада по основу уговора о делу и уговора о ауторским и сродним правима; награда, стипендија, новчане 

помоћи и других давања физичким лицима, одборничких накнада; обавља послове који се односе на 

подношење припадајућих пореских пријава; врши припрему података за Регистар запослених Министарства 

финансија; учествује у изради извештаја и анализа из области личних примања за физичка лица ван радног 

односа у органима и службама града Београда у сврху припреме и израде буџета и састављања завршног 

рачуна; врши израду других извештаја и анализа из области рада одсека; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Оперативни послови у области обрачуна личних примања физичких лица ван радног односа 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на пријем, контролу, обраду и унос података у помоћни 

програм за обрачун уговорених и других накнада, накнада трошкова, новчаних помоћи и других давања 

физичким лицима; прикупља и обрађује податке у вези са обавезама према физичким лицима у сврху 

припреме и израде буџета и састављања завршног рачуна; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ЦЕНЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад, руководи сектором и стара се о законитом и благовременом вршењу 

послова из делокруга рада сектора; пружа стручну помоћ сарадницима; самостално обавља најсложеније 

стручне послове у сектору и то: праћење, анализу цена и предузимање мера ради непосредне контроле цена 

у комуналним делатностима од општег интереса из надлежности града; припремање предлога решења о 

давању сагласности надлежног органа града на цене комуналних услуга од општег интереса јавних и јавно 

комуналних предузећа чији је оснивач град; припремање предлога решења о давању сагласности надлежног 

органа града на годишње и вишегодишње програме пословања, као и измене истих донетих од стране јавних 
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предузећа, јавно комуналних предузећа и осталих облика организовања којима је оснивач град; врши анализу 

услова пословања и извештавања за јавна предузећа, јавно комунална предузећа и остале облике 

организовања којима је оснивач град; врши контролу међусобне усаглашености колективних уговора који се 

односе на јавна предузећа, јавно комунална предузећа и остале облике организовања чији је оснивач град и 

њихове усаглашености са законом; сарадња са другим органима, организацијама и ресорним 

министарствима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за цене и контролу плана пословања јавних предузећа 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад у одељењу и стара се о законитом и благовременом вршењу послова из 

делокруга рада одељења; пружа стручну помоћ сарадницима; обавља сложене студијско-аналитичке послове, 

који се односе на: прикупљање и систематизовање података који пружају увид у рад јавних и јавно 

комуналних предузећа, чији је оснивач град; праћење, анализу цена и припремање предлога решења о давању 

сагласности надлежног органа града на цене комуналних услуга од општег интереса јавних и јавно 

комуналних предузећа чији је оснивач град; припремање предлога решења о давању сагласности надлежног 

органа града на годишње и вишегодишње програме пословања, као и измене истих донетих од стране јавних 

предузећа, јавно комуналних предузећа и осталих облика организовања којима је оснивач град; контролу 

међусобне усаглашености колективних уговора који се односе на јавна предузећа, јавно комунална предузећа 

и остале облике организовања чији је оснивач град и њихове усаглашености са законом; комуникација унутар 

сектора у циљу прикупљања информација од значаја за израду извештаја, информација, анализа, дописа; 

сарадња са другим органима, организацијама и ресорним министарствима; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови у области цена 

Звање: Саветник Број извршилаца: 5 

Опис послова: Обављање аналитичких послова уз повремени надзор непосредног руководиоца, који 

се односе на: прикупљање и систематизовање података који пружају увид у рад јавних и јавно комуналних 

предузећа чији је оснивач град; праћење и анализу цена; учествује у припреми предлога акта о продужењу 

рока трајања интервентних мера заштите најугроженијих грађана и предлога решења ради рефундације 

средстава из буџета града јавно комуналним предузећима на име одобрених попуста за плаћање комуналних 

услуга; врши контролу међусобне усаглашености колективних уговора који се односе на јавна предузећа, 

јавно комунална предузећа и остале облике организовања чији је оснивач град и њихове усаглашености са 

законом; припремање предлога решења о давању сагласности на расподелу добити односно на покриће 

губитка по завршном рачуну у јавним предузећима, јавно комуналним предузећима и друштвима капитала 

која обављају делатност од општег интереса, основаним од стране града или другог јавног предузећа чији је 

оснивач град; учествује у изради нацрта, предлога аката и изради извештаја, информација и других 

материјала из области цена; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука, техничко-

технолошких наука или наука из области менаџмента и бизниса, на основним академским студијама у обиму 
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од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у 

сектору; прати и анализира стање у областима из делокруга сектора и планира и предлаже мере за унапређење 

стања; стара се о примени закона, стратегија, стратешких докумената и других прописа; организује израду 

одлуке о буџету и одлуке о завршном рачуну у нормативном делу; припрема анализе, информације и 

извештаје из делокруга сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за нормативно-правне и управно-правне послове и послове јавних набавки 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; планира и обједињава послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима, даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду одељења којим руководи; учествује 

у изради одлуке о буџету и одлуке о завршном рачуну у нормативном делу; учествује у припреми нацрта 

одлука из делокруга рада Сектора; прати, анализира и проучава нову законску и подзаконску регулативе, 

прати реализацију и примену прописа и евидентира иницијативе за измену истих; учествује у припреми и 

изради обједињеног акта о организацији и систематизацији радних места; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за нормативно-правне и управно-правне послове и послове јавних набавки 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одсека, организује и обавља сложене стручне послове из надлежности 

одсека и стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга одсека; даје 

неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ извршиоцима; обавља нормативно-правне послове који се 

односе на припрему и израду предлога аката из надлежности Секретаријата, учествује у припреми и изради 

одлуке о буџету града и одлуке о завршном рачуну у нормативном делу; прати законску и подзаконску 

регулативу и предузима одговарајуће мере и радње ради спровођења закона, других прописа и општих аката; 
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израђује основе за акт о организацији и систематизацији радних места, као и претходни опис радних места; 

организује и упућује иницијативе за стручно усавршавање; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Нормативно-правни и управно-правни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља нормативно-правне послове који се односе на припрему и израду аката из 

надлежности Секретаријата, припрему и израду одлуке о буџету града и одлуке о завршном рачуну у 

нормативном делу; прати прописе из области финансија; обавља послове који се односе на израду аката којима 

се остварују појединачна права запослених у Секретаријату, из области радних односа: годишњи одмори, 

плаћено одсуство и друга права; израђује основе за акт о организацији и систематизацији радних места, као и 

претходни опис радних места; припрема и израђује управне и друге акте предвиђене законом; води евиденције 

о годишњим одморима и плаћеном одсуству; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Нормативни и управно-правни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на израду аката којима се остварују појединачна права 

запослених у Секретаријату из области радних односа: годишњи одмори, плаћено одсуство и друга права; 

учествује у припреми и изради управних аката и других аката предвиђених законом; учествује у вођењу 

евиденције о годишњим одморима и плаћеном одсуству; организује и упућује иницијативе за стручно 

усавршавање; прати прописе из области финансија; учествује у обављању нормативно-правних послова који 

се односе на припрему и израду аката из надлежности Секретаријата, учествује у припреми и израду одлуке 

о буџету града и одлуке о завршном рачуну у нормативном делу; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Нормативно-правни послови и послови јавних набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља нормативно-правне послове који се односе на припрему и израду аката из 

надлежности Секретаријата, припрему и израду одлуке о буџету града и одлуке о завршном рачуну у 

нормативном делу; обавља послове из области јавних набавки и то: припрема предлога потреба, истраживање 

тржишта у циљу одређивања процењене вредности; припрема предлога плана јавних набавки и списка 

набавки на које се закон не примењује; спровођење поступка јавне набавке укључујући, али не 

ограничавајући се на учешће у комисији за јавну набавку; израда конкурсне документације, аката у поступку 

јавне набавке и уговора о јавној набавци; праћење извршења јавне набавке и други послови који су повезани 

са поступком јавне набавке; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за финансијско-материјалне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, непосредно распоређује послове, организује и надзире рад 

запослених у одељењу; планира послове у одељењу, даје инструкције и упутства запосленима за извршење 

задатака, координира сарадњу запослених у одељењу ради извршавања радних задатака; самостално обавља 

сложене стручне послове: припрема, израда и измена годишњег финансијског плана Секретаријата за потребе 

израде Одлуке о буџету града Београда и Одлуке о ребалансу буџета града Београда; учествује у праћењу 

прописа неопходних за припрему буџета и завршног рачуна; 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 и Одлуке о 

ребалансу буџета, као и измене и допуне истих; праћење реализације финансијског плана по позицијама; 

израда извештаја, програма, стручних материјала, анализа и информација; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Студијско-аналитички и финансијско-материјални послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове у оквиру припреме, израде и измене годишњег 

финансијског плана Секретаријата за потребе израде Одлуке о буџету града Београда и Одлуке о ребалансу 

буџета града Београда; учествује у праћењу прописа неопходних за припрему буџета и завршног рачуна; 

учествује у припреми месечне квоте расхода; сачињавање наредби за књижење, захтева и решења за пренос 

средстава; формирање налога за плаћање по претходно ауторизованој, прихваћеној и одобреној 

документацији; обавља послове у вези регионалног развоја у складу са законом; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка финансијско-материјалним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Уз редован надзор непосредног руководиоца, обавља сложене послове у оквиру 

припреме, израде и измене годишњег финансијског плана Секретаријата за потребе израде Одлуке о буџету 

града Београда и Одлуке о ребалансу буџета града Београда; учествовање у припреми месечне квоте расхода; 

сачињавање наредби за књижење, захтева и решења за пренос средстава; формирање налога за плаћање по 

претходно ауторизованој, прихваћеној и одобреној документацији; сарадња са надлежним службама; 
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учествује у изради извештаја, програма, стручних материјала, анализа и информација; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или природно-математичких наука на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу 

код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ, САП И ИНФОРМАЦИОНУ ПОДРШКУ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом сектора, организује и обавља сложене стручне послове из надлежности 

сектора; стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга сектора и редовно 

подноси извештај о раду сектора којим руководи; непосредно распоређује послове извршиоцима, даје 

неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; даје смернице за припрему упутства у вези планирања и 

спровођења активности; даје сагласност на измену и допуну програмске структуре; учествује у припреми 

нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда и других одлука; врши 

анализу и контролу извештаја о учинку програма, програмских активности и пројеката; у сарадњи са 

одговорним особама надлежним за конкретну област предлаже нова решења и измене старих САП ЕРП 

решења информационог система везано за пословне процесе и у сарадњи са САП консултантима врши 

имплементацију истих; припрема и учествује у спровођењу обука у оквиру САП система, по пословним 

процесима, за ДБК, ИБК и градске општине; припрема анализе, информације и извештаје из делокруга 

Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одељење за програмски буџет 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга 

одељења и редовно подноси извештај о раду одељења којим руководи; непосредно распоређује послове 

извршиоцима и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; припрема упутство и даје препоруке 

ДБК у вези планирања и спровођења активности на припреми описа програма, програмских активности и 

пројеката, утврђивању циљева и родно одговорних циљева који се желе постићи и утврђивању показатеља 

учинка за праћење постизања циљева; учествује у припреми нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке 

о ребалансу буџета града Београда и других одлука; врши анализу и контролу извештаја о учинку програма, 

програмских активности и пројеката; припрема и учествује у спровођењу обука запослених у Градској 

управи, управама градских општина и код индиректних корисника средстава буџета Града за рад у САП–

ЕРП информационом систему везано за програмски буџет; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
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студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Аналитички послови у области програмског буџета 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља мање сложене послове који се односе на прикупљање, обраду и обједињавање 

података, праћење и извештавање у вези програмских информација; даје смернице ДБК у вези планирања и 

спровођења активности на припреми описа програма, програмских активности и пројеката, утврђивању 

циљева и родно одговорних циљева који се желе постићи и утврђивању показатеља учинка за праћење 

постизања циљева; учествује у припреми нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета 

града Београда и других одлука из надлежности одељења; учествује у контроли извештаја о учинку програма, 

програмских активности и пројеката и остварења вредности показатеља учинака; учествује у обукама у 

оквиру САП система, по модулима, за ДБК И ИБК; учествује у припреми предлога нових решења и измени 

старих САП ЕРП решења информационог система везано за пословне процесе и у сарадњи са САП 

консултантима учествује у имплементацији истих; учествује у изради радних упутстава и процедура; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Стручни и административно-технички послови у области програмског буџета 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке, канцеларијске и оперативне послове везане за 

обраду и обједињавање података који се односе на праћење и извештавање у вези програмских информација; 

обавља једноставније оперативне послове у фази припреме података у циљу израде нацрта одлуке о буџету 

града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда; врши пријем, контролу исправности и 

иницијалну обраду документације и учествује у припреми извештаја о учинку програма, програмских 

активности и пројеката и остварења вредности показатеља учинака; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за САП подршку 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга 

одељења и редовно подноси извештај о раду одељења којим руководи; непосредно распоређује послове 

извршиоцима и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; учествује у припреми нацрта одлуке 

о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда и других одлука; у сарадњи са 

одговорним особама надлежним за конкретну област предлаже нова решења и измене старих САП ЕРП 

решења информационог система везано за пословне процесе и у сарадњи са САП консултантима врши 

имплементацију истих; припрема и учествује у спровођењу обука у оквиру САП система, по пословним 

процесима, за ДБК И ИБК и градске општине; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у 
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обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одсек за САП подршку 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одсека, организује и обавља сложене стручне послове из надлежности 

одсека; стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга одсека и редовно 

подноси извештај о раду одсека којим руководи; непосредно распоређује послове извршиоцима и даје 

неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; учествује у припреми нацрта одлуке о буџету града 

Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда и других одлука; у сарадњи са одговорним особама 

надлежним за конкретну област предлаже нова решења и измене старих САП ЕРП решења информационог 

система везано за пословне процесе и у сарадњи са САП консултантима врши имплементацију истих; 

припрема и учествује у спровођењу обука у оквиру САП система, по пословним процесима, за ДБК И ИБК 

и градске општине; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови у области САП подршке 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене послове који се односе на анализу захтева ДБК и ИБК за САП 

подршку; учествује у припреми нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града 

Београда и других одлука; учествује у обукама у оквиру САП система, по модулима, за ДБК И ИБК; учествује 

у припреми предлога нових решења и измени старих САП ЕРП решења информационог система везано за 

пословне процесе и у сарадњи са САП консултантима учествује у имплементацији истих; учествује у обукама 

у оквиру САП система, по пословним процесима, за ДБК, ИБК и градске општине; учествује у изради радних 

упутстава и процедура; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Аналитички послови у области САП подршке 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на анализу захтева ДБК и ИБК за САП подршку; 

учествује у припреми нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда и 

других одлука; учествује у обукама у оквиру САП система, по модулима, за ДБК И ИБК; учествује у 

припреми предлога нових решења и измени старих САП ЕРП решења информационог система везано за 

пословне процесе и у сарадњи са САП консултантима учествује у имплементацији истих; учествује у обукама 

у оквиру САП система, по пословним процесима, за ДБК, ИБК и градске општине; учествује у изради радних 

упутстава и процедура; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одсек за евиденцију и одржавање матичних података 

 Шеф одсека 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одсека, организује и обавља сложене стручне послове из надлежности 

одсека; стара се за законито и благовремено извршавање задатака из делокруга одсека и редовно подноси 

извештај о раду одсека којим руководи; непосредно распоређује послове извршиоцима, даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; планира рад, координира и надзире рад извршилаца у одсеку; врши 

контролу и одржавање базе матичних података конта, добављача, купаца, објеката и др. за све кориснике 

САП-а; припрема извештаје и информације везане за матичне податке које одржава; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Извршилац евиденције матичних података 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља административне, техничке, канцеларијске и оперативне послове из 

надлежности Одсека; врши контролу и одржавање базе матичних података конта, добављача, купаца, 

објеката и др. за све кориснике САП-а; врши иницијалну контролу и унос поднетих захтева за евиденцију 

матичних података; припрема извештаје и информације везане за матичне податке које одржава; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за информациону подршку 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; планира и обједињава послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга одељења као предуслова за припрему нацрта одлуке о буџету и праћења 

извршења одлуке о буџету, дневних и периодичних извештавања; непосредно распоређује послове 

извршиоцима, даје неопходна упутства за рад, пружа стручну помоћ и редовно подноси извештај о раду 

одељења којим руководи; обавља сложене послове који се односе на планирање, припрему, свакодневно 

праћење рада и предузимање одговарајућих мера, радњи и поступака ради правилног функционисања 

информационог система Секретаријата; израђује извештаје и друге материјале којима се информишу 

надлежни органи о стању хардвера и софтвера, и проблемима из области информационих технологија у 

Секретаријату и даје предлоге за унапређење информационог система Секретаријата; планира и предузима 

мере за спречавање настанка и отклањања штетних последица услед непланираног отказа информационог 

система у Секретаријату; координира рад Одељења са директним и индиректним корисницима буџета, 

градским општинама, Управом за трезор Министарства финансија, ЈКП Инфостан технологије и другим 

спољњим даваоцима услуга; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области математичке науке, рачунарске науке, 

електротехничког и рачунарског инжењерства или организационих наука, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
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основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Програмер информационог система 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на израду специфичних апликативних решења 

за потребе Секретаријата који нису обезбеђени од спољних давалаца услуга; врши имплементацију и 

одржавање информационог система; врши тестирање нових верзија апликативних решења и прилагођавање 

постојећих решења за потребе Секретаријата, као предуслова за припрему нацрта одлуке о буџету и праћења 

извршења одлуке о буџету, дневних и периодичних извештавања; предузима одговарајуће мере, радње и 

поступке ради правилног функционисања информационог система Секретаријата; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка пословима програмера информационог система 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Уз редован надзор непосредног руководиоца обавља стручне послове који се односе 

на израду специфичних апликативних решења за потребе Секретаријата који нису обезбеђени од спољних 

давалаца услуга; учествује у имплементацији и одржавању информационог система; пружа подршку 

приликом тестирања нових верзија апликативних решења и прилагођавања постојећих решења за потребе 

Секретаријата, као предуслова за припрему нацрта одлуке о буџету и праћења извршења одлуке о буџету, 

дневних и периодичних извештавања; пружа подршку приликом предузимања одговарајућих мера, радњи и 

поступака ради правилног функционисања информационог система Секретаријата; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Администратор система 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши администрирање система; пружа стручну и техничку помоћ у коришћењу 

информационог система, рачунарске опреме и апликативних решења; врши тестирање и анализу 

финансијских информатичких сервиса (апликативних решења и база података); учествује у изради извештаја, 

информација, евиденција и других стручних и аналитичких материјала на основу одговарајућих података у 

циљу утврђивања чињеничног стања у области информационог система Секретаријата као предуслова за 

припрему нацрта одлуке о буџету и праћења извршења одлуке о буџету, дневних и периодичних 

извештавања; предузима одговарајуће мере, радње и поступке ради правилног функционисања 

информационог система Секретаријата; учествује у изради техничких спецификација за потребе спровођења 

поступака јавних набавки; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 



235 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад запослених у одељењу; одговара за благовремено, 

законито и правилно извршавање послова из делокруга одељења и редовно подноси извештај о раду одељења 

којим руководи; распоређује послове на непосредне извршиоце, даје неопходна упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; предводи радну групу за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система 

финансијског управљања и контроле коју чине представници свих ДБК града Београда; припрема и прати 

спровођење стратешких и оперативних аката из области финансијског управљања и контроле; припрема и 

подноси извештаје о напретку и статусу финансијског управљања и контроле градоначелнику и начелнику 

ГУ; сарађује и координира са интерном ревизијом, ДБК и ресорним министарствима; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 

природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови подршке развоју система финансијског управљања и контроле 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене послове на спровођењу и ажурирању система финансијског 

управљања и контроле; учествује у оцени планова за процену ризика; учествује у припреми извештаја о 

систему финансијског управљања и контроле и управљању ризицима; предузима активности за ажурирање 

писаних процедура; врши надзор усклађених пословних процедура, даје предлоге за предузимање 

корективних радњи и прати њихово спровођење и ефективности; врши усаглашавање опште форме и 

садржаја писаних процедура ради уједначеног поступања организационих целина; врши припрему 

документационе основе за управљање ризицима; израђује и ажурира регистар ризика на основу предлога 

ДБК града Београда; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Аналитичко-оперативни послови подршке развоју система финансијског управљања и 

контроле 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове израде базе пописа и описа пословних процеса на нивоу града и води 

базе пословних процеса свих ДБК града Београда; врши проверу адекватности утврђених контролних 

активности и даје предлоге за корекцију постојећих активности; вођење електронске базе регистара ризика 

свих ДБК града Београда, као и вођење електронске базе регистара стратешких ризика; учествује у анализи 

резултата процене ризика и прегледа уведених контрола свих ДБК града Београда; учествује у праћењу 

спровођења и ефективности корективних радњи; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 

природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 

3.  

Члан 79. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 28 29 

Самостални саветник 36 51 

Саветник 26 84 

Млађи саветник 20 43 

Сарадник 14 19 

Млађи сарадник 9 12 

Виши референт 15 25 

Референт 7 7 

Млађи референт 4 4 

Укупно: 161 276 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, нajмaњe пет година 

радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, нajмaњe пет година 

радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички и канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем телефонских позива, давање телефонских веза и обавештења; води 

евиденцију о времену и месту одржавања састанака; преузима пошту од писарнице, класификује предмете, 

доставља примљене предмете руководиоцу; води евиденцију о завођењу и развођењу предмета, архивира 

предмете; води евиденцију о присуствовању и одсуствовању запослених са посла; прима, евидентира и 

отпрема пошту преко пријемних и доставних књига и врши експедицију поште; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније стручне послове из делокруга Сектора којим руководи; усмерава 

и обједињује послове у Сектору и стара се за законито и благовремено извршавање послова из делокруга 

Сектора; распоређује послове на унутрашње организационе јединице; даје упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; остварује сарадњу са организационим јединицама Градске управе, ресорним министарствима и 

другим организацијама, обавља стручну комуникацију унутар и изван Сектора у циљу размене информација 

које служе остваривању послова из надлежности Сектора; прати, анализира и проучава прописе од значаја за 

рад Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, нajмaњe седам 

година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за унутрашњу контролу и прекршајни поступак 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, пружа стручну помоћ, усмерава и обједињује рад 

овлашћених радника у Одељењу у вршењу унутрашње контроле над применом закона и других прописа из 

области јавних прихода у одељењима за подручја градских општина и обавља најсложеније стручне послове 

из делокруга Одељења; припрема планове унутрашње контроле; израђује нацрте налога за вршење 

унутрашње контроле по представкама; припрема збирне извештаје о извршеној унутрашњој контроли и 

поступању одељења за подручја градских општина по датим налозима и указује на утврђене неправилности 

и незаконитости у раду одељења за подручја градских општина; у сарадњи са осталим организационим 

деловима Секретаријата даје предлоге и мере за отклањање утврђених незаконитости и неправилности у 

одељењима јавних прихода за подручја градских општина; изјашњава се о одговорности одговорних радника 

одељења за подручја градских општина за поступање супротно закону утврђено у поступку унутрашње 

контроле и предлаже непосредном руководиоцу покретање иницијативе за утврђивање одговорности; прати 

поступање и припрема извештаје у вези примене Закона о инспекцијском надзору; организује рад 

непосредних извршилаца на пословима порескопрекршајног поступка; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Инспектор за послове унутрашње контроле и прекршајни поступак 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручне послове унутрашње контроле над радом одељења за подручја градских 

општина у погледу примене закона и других прописа из области јавних прихода по динамичком плану 

самостално без надзора непосредног руководиоца, по представкама и по налогу руководиоца; о утврђеном 

чињеничном стању у поступку унутрашње контроле сачињава акт о извршеној унутрашњој контроли и 

предлог одговора подносиоцу представке; за уочене неправилности и незаконитости у раду одељења за 

подручја градских општина даје писане налоге за отклањање истих и прати извршење налога датих у 

поступку унутрашње контроле; сачињава писане констатације и запажања по свакој представци и предмету 

унутрашње контроле и даје предлоге и мере за отклањање утврђених незаконитости и неправилности у 
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одељењима јавних прихода за подручја градских општина; предлаже непосредном руководиоцу покретање 

иницијативе за утврђивање одговорности одговорних радника уочених у поступку унутрашње контроле; 

подноси захтеве за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду, 

учествује у прекршајном поступку у својству овлашћеног представника подносиоца захтева, припрема жалбе 

и ванредне правне лекове на одлуке прекршајних судова и стара се о благовременом подношењу истих; издаје 

прекршајне налоге, доставља прекршајном суду прекршајне налоге по којима није плаћена новчана казна; 

води евиденције и подноси извештаје; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, 

положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, нajмaњe пет година радног искуства у струци 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Инспектор за послове унутрашње контроле 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове унутрашње контроле над радом одељења за подручја градских 

општина у погледу примене закона и других прописа из области јавних прихода по динамичком плану 

самостално без надзора непосредног руководиоца, по представкама и по налогу руководиоца; о утврђеном 

чињеничном стању у поступку унутрашње контроле сачињава акт о извршеној унутрашњој контроли и 

предлог одговора подносиоцу представке; за уочене неправилности и незаконитости у раду одељења за 

подручја градских општина даје писане налоге за отклањање истих; и прати извршење налога датих у 

поступку унутрашње контроле; сачињава писане констатације и запажања по свакој представци и предмету 

унутрашње контроле и даје предлоге и мере за отклањање утврђених незаконитости и неправилности у 

одељењима јавних прихода за подручја градских општина; предлаже непосредном руководиоцу покретање 

иницијативе за утврђивање одговорности одговорних радника уочених у поступку унутрашње контроле; 

учествује у припреми извештаја у вези примене Закона о инспекцијском надзору; води евиденције и подноси 

извештаје; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Инспектор за аналитичке послове унутрашње контроле 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове унутрашње контроле над радом одељења за подручја 

градских општина у погледу примене закона и других прописа из области јавних прихода уз надзор 

непосредног руководиоца, по динамичком план, по представкама и по налогу руководиоца; о утврђеном 

чињеничном стању у поступку унутрашње контроле сачињава акт о извршеној унутрашњој контроли и 

предлог одговора подносиоцу представке; за уочене неправилности и незаконитости у раду одељења за 

подручја градских општина даје писане налоге за отклањање истих и прати извршење налога датих у 

поступку унутрашње контроле; води евиденције и подноси извештаје; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за 

инспектора, нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 
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Одељење за редовну наплату и пореско рачуноводство 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, стара се о благовременом, законитом и правилном 

обављању послова и распоређује их на непосредне извршиоце; пружа стручну помоћ и обавља најсложеније 

стручне послове из делокруга Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање 

послова из свог делокруга; остварује сарадњу са начелницима Одељења за подручја градских општина у вези 

послова из делокруга рада Одељења; остварује сталну пословну комуникацију са другим стручним службама; 

припрема анализе и извештаје у вези изворних јавних прихода из надлежности Секретаријата; припрема 

фискалне анализе, извештаје и информације из делокруга Одељења; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, организационих наука или области 

менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за редовну наплату 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одсека, стара се о благовременом, законитом и правилном обављању 

послова и распоређује их на непосредне извршиоце; обавља сложене стручне послове из делокруга Одсека, 

пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима и контролише рад у Одсеку; стара се за благовремено и 

законито обављање послова у Одсеку; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање послова 

из свог делокруга; самостално остварује сарадњу и пружа стручну помоћ начелницима Одељења за подручја 

градских општина по питањима редовне наплате; обавља редовну пословну комуникацију са стручним 

службама из свог делокруга; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одсека; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор за послове редовне наплате јавних прихода 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: сарађује са Одељењима за подручја градских општина ради идентификације пореских 

обвезника који нису измирили јавне приходе и предузимања мера редовне наплате у складу са законом; 

учествује у изради пореских акта у поступцима одлагања плаћања дугованог пореза са средством обезбеђења 

и прати њихово извршење; учествује у изради извештаја, анализа и информација у вези утврђивања и наплате 

јавних прихода у току године; учествује у припреми аката у пореским и другим поступцима; учествује у 

припреми пријаве потраживања у поступцима стечаја, приватизације и ликвидације привредних друштава и 

координира рад одељења за подручја градских општина ради евидентирања података по овом основу; прати 

реализацију по поднетој пријави и припрема извештај и друга потребна акта; сарађује са Градским 

правобранилаштвом града Београда у наведеним поступцима а по потреби и другим органима и организацијама 

у вези реализације поднетих пријава потраживања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 
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спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор за послове редовне наплате јавних прихода 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Сарађује са Одељењима за подручја градских општина ради идентификације пореских 

обвезника који нису измирили јавне приходе и предузимања мера редовне наплате у складу са законом, 

учествује у припреми пријаве потраживања у поступцима стечаја и приватизације привредних друштава и 

координира рад одељења за подручја градских општина ради евидентирања података по овом основу; води 

евиденцију и учествује у изради извештаја, анализа и информација у вези пореских обвезника за које су 

поднете пријаве потраживања у току године; сарађује са Градским правобранилаштвом града Београда а по 

потреби и другим органима и организацијама у вези подношења пријава потраживања; учествује у изради 

пореских акта у поступцима одлагања плаћања дугованог пореза са средством обезбеђења и прати њихово 

извршење; учествује у изради извештаја, анализа и информација у вези утврђивања и наплате јавних прихода 

у току године; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за пореско рачуноводство и извештавање 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: руководи радом Одсека, организује, обједињава и распоређује послове на непосредне 

извршиоце у Одсеку; пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима и контролише рад у Одсеку; 

самостално обавља сложене стручне послове из делокруга Одсека и стара се за благовремено и законито 

обављање послова у Одсеку; припрема порески завршни рачун и сарађује са Одељењима за подручја 

градских општина у вези тих послова; пружа стручну помоћ Одељењима у пословима пореског 

рачуноводства; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одсека; обавља редовну пословну 

комуникацију са другим стручним службама; припрема све врсте потврда и извештаја ради остваривања 

права по захтевима других органа и организација из службених евиденција; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, нajмaњe пет година 

радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни и статистичко евиденциони послови у области пореског 

рачуноводства и изради извештаја 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на припрему пореског завршног рачуна и 

сарађује са Одељењима за подручја градских општина у вези тих послова; припрему консолидованог 

пореског завршног рачуна за територију града Београда; пружа стручну помоћ Одељењима у пословима 

пореског рачуноводства; прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа и 

извештаја у вези изворних јавних прихода из делокруга Одсека; учествује у изради свих врста потврда и 

извештаја ради остваривања права по захтевима других органа и организација из службених евиденција; 

учествује у изради програмских захтева и тестирање апликативних решења у ЛПА и Oracle BI везано за 

пореско рачуноводство и извештавање; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне области економских, правних, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; нajмaњe три године 

радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Документациони и статистичко евиденциони послови 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне рачуноводствене послове у складу са Правилником о пореском 

рачуноводству и обавља пословну комуникацију са запосленима у Одељењима за подручја градских општина 

у вези тих послова; припрема податке за израду пореског завршног рачуна; припрема податке за фискалне 

извештаје и друге анализе из пореског завршног рачуна; припрема податак за израду извештаја, анализа и 

информација у вези утврђивања и наплате јавних прихода у току године; припрема податке за израду свих 

врста потврда и извештаја ради остваривања права по захтевима других органа и организација из службених 

евиденција; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука или области менаџмент и 

бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ бодова, основним струковним 

студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни стручни испит, нajмaњe три 

године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Документационо оперативни послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Евидентира документацију из области пореског рачуноводства; учествује у припреми 

анализа и извештаја из делокруга рада Одсека; учествовање у изради свих врста потврда и извештаја ради 

остваривања права по захтевима других органа и организација из службених евиденција самостално а по 

потреби и уз консултације непосредног руководиоца; учествује у припреми документације и података за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода; врши друге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за принудну наплату 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: руководи радом Одељења, стара се о благовременом, законитом и правилном 

обављању послова; распоређује их на непосредне извршиоце уз самостално пружање стручне помоћи и 

обављање најсложенијих стручних послове из делокруга Одељења; прати, анализира и проучава прописе од 

значаја за обављање послова из свог делокруга; остварује сарадњу са начелницима Одељења за подручја 

градских општина и са другим стручним службама по питањима принудне наплате; припрема планове, 

извештаје и информације у вези принудне наплате; припрема инструкције за једнообразну примену пореских 

прописа од значаја за принудну наплату изворних јавних прихода; предлаже мере за ефикаснију принудну 

наплату и прати извршење поступака принудне наплате; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних, економских, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор за послове принудне наплате јавних прихода 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Непосредно и редовно сарађује са начелницима Одељења за подручја градских 

општина ради идентификације пореских обвезника који нису измирили јавне приходе и предузимања мера 
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принудне наплате у складу са законом; редовно сарађује са другим стручним службама ради прибављања 

података и документације који служе остваривању циља принудне наплате; самостално израђује нацрте 

пореских аката, решења о принудној наплати и других управних аката; подноси захтеве за покретање 

прекршајног поступка; спроводи поступак принудне наплате и прати извршење истог; организује 

спровођење процене вредности имовине, упис заложног права, одржава јавне продаје имовине; води 

првостепени поступак по жалбама, учествује у припреми извештаја, анализа и информација у циљу 

утврђивања тачног чињеничног стања и правног основа у поступку принудне наплате уз општа усмерења и 

упутства начелника; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa убицу од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор за послове принудне наплате јавних прихода 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши избор пореских обвезника за поступке принудне наплате уз континуирану 

сарадњу са инспекторима на подручју градских општина, самостално прикупља податке и документацију за 

пореске дужнике од других служби и путем електронске размене, самостално израђује нацрте пореских аката, 

решења о принудној наплати и других управних аката; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка; 

спроводи поступак принудне наплате и прати извршење истог; организује спровођење процене вредности 

имовине, упис заложног права, одржава јавне продаје имовине, води првостепени поступак по жалбама, 

учествује у припреми извештаја, уз усмерења и упутства начелника; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески извршитељ 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Остварује сарадњу са инспекторима одељења за подручја градских општина ради 

идентификације пореских обвезника који нису измирили јавне приходе и другим службама у циљу 

прибављања доказа о имовини дужника у циљу предузимања мера принудне наплате у складу са законом; 

израђује нацрте пореских аката и пореских управних аката, спроводи поступак принудне наплате и прати 

извршење истог; врши попис непокретности и покретних ствари у поступку принудне наплате, утврђивање 

почетне вредности, заплену и продају покретних ствари и непокретности у поступку принудне наплате у 

складу са Законом; води поступак јавног надметања и непосредне погодбе у принудној наплати и учествује 

у припреми извештаја о принудној наплати, све уз потребни надзор начелника; води евиденције предмета, 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за пореску контролу 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, стара се о благовременом, законитом и правилном 

обављању послова и распоређује их на непосредне извршиоце; самостално пружа стручну помоћ и обавља 

најсложеније стручне послове из делокруга Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за 

обављање послова из свог делокруга; остварује сталну пословну комуникацију са другим стручним 

службама; припрема планове контроле и избор критеријума за анализу ризика и избор обвезника за пореску 

контролу и остварује сарадњу са начелницима одељења за подручја градских општина по питањима израдe 

планова контрола и припрема извештаје и информације о раду одељења за подручја градских општина; 

припрема инструкције за поступке контроле; даје предлоге и сугестије о начину обављања послова одељења 

јавних прихода за подручја градских општина и предлаже мере за отклањање уочених пропуста; даје 

смернице за унапређење програмске апликације за администрирање изворних јавних прихода; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор за пореску контролу 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прикупља и обрађује податке за анализу ризика и врши обраду истих; врши избор 

пореских обвезника за контролу по задатим критеријумима; учествује у изради и прати извршење планова 

контроле; прати и координира рад инспектора у одељењима за подручја градских општина и даје смернице 

у извршавању задатака по одређеним захтевима за контролу у сложенијим поступцима; припрема податке за 

израду извештаја и информација о раду одељења за подручја градских општина; учествује у припреми 

инструкција за поступке контроле; остварује сарадњу са начелницима одељења за подручја градских 

општина по питањима унапређења квалитета рада и повећања ажурности; обавља све послове са високим 

степеном самосталности у раду само уз општа усмерења и упутства руководиоца; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор за пореску контролу 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прикупља и обрађује податке за анализу ризика и врши обраду истих; врши избор 

пореских обвезника за контролу по задатим критеријумима; учествује у изради и прати извршење планова 

контроле; прати и координира рад инспектора у одељењима за подручја градских општина и даје смернице 

у извршавању задатака по одређеним захтевима за контролу у мање сложеним поступцима; припрема 

податке за израду извештаја и информација о раду одељења за подручја градских општина; учествује у 

припреми инструкција за мање сложене поступке контроле; остварује сарадњу са начелницима одељења за 

подручја градских општина по питањима унапређења квалитета рада и повећања ажурности; обавља све 

послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 
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спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за пореско правне и информатичке послове 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, стара се о благовременом, законитом и правилном 

обављању послова; обавља најсложеније стручне послове из делокруга Одељења; самостално пружа стручну 

помоћ у вези вођења пореско правног и управног поступка у циљу усаглашавања ставова и постизања 

јединствене управне праксе; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање послова из свог 

делокруга и припрема иницијативу за унапређење примене прописа; припрема и креира приступ решавању 

управних предмета са новим и специфичним садржајима; припрема инструкције и акта од значаја за примену 

прописа из делокруга Секретаријата; припрема нацрт стручне основе за израду предлога општих аката из 

делокруга Секретаријата; контролише дефинисање и усклађивање пословних процеса у Секретаријату; 

остварује сталну пословну комуникацију са другим стручним службама; прати примену закона и интерних 

прописа који се односе на заштиту података о личности; пружа подршку, потребна обавештења и непосредно 

сарађује са Лицем за заштиту података о личности у Градској управи града Београда; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор за нормативно правне послове 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање послова из делокруга 

Секретаријата; припрема иницијативе за измене и допуне прописа који се примењују у Секретаријату; 

припрема стручне коментаре на нацрте и предлоге општих аката; припрема захтеве за давање мишљења о 

примени прописа од надлежних министарства и других органа; припрема нацрт стручне основе за израду 

предлога општих аката из делокруга Секретаријата; остварује сталну пословну комуникацију са другим 

стручним службама; учествује у припреми предлога инструкција од значаја за примену прописа из делокруга 

Секретаријата; пружа стручну помоћ; обавља и друге послове по налогу руководиоца 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за пореско правне послове 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одсека, стара се о благовременом, законитом и правилном обављању 

послова и распоређује их на непосредне извршиоце; самостално обавља сложене стручне послове из 

делокруга Одсека; врши припрему података, извештаја и информација у вези примене пореских прописа; 

учествује у припреми предлога инструкција и аката од значаја за примену прописа из делокруга 

Секретаријата; координира послове ради примене уједначене праксе при поступању у управним предметима; 

учествује у припреми нацрта стручне основе за израду предлога општих аката из делокруга Секретаријата; 

анализира и проучава прописе од значаја за обављање послова из свог делокруга и даје иницијативу за 
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унапређење примене прописа; учествује у изради описа услуга за потребе спровођења поступака јавних 

набавки; координира обезбеђење приступа и коришћење система E-ЗУП и Е-ШАЛТЕР; обавља редовну 

пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или економских наука, на основним 

академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер 

струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, 

односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на 

факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, нajмaњe пет година радног 

искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор за пореско правне послове 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прати прописе и пружа стручну помоћ у вези примене пореских и других прописа из 

делокруга Секретаријата код примене постојеће праксе; обавља послове у циљу обезбеђења примене 

уједначене праксе при поступању у управним предметима; координира и учествује у припреми одговора на 

тужбе поднете од стране пореских обвезника и припрема нацрт изјашњења Градском правобранилаштву; 

учествује у припреми: предлога инструкција и образаца аката за јединствену примену пореских и других 

прописа, стручне основе за израду предлога општих аката који се примењују у Секретаријату, иницијативе 

за измене и допуне пореских, процесних и других прописа који се примењују у Секретаријату прикупља и 

обрађује податке о пословним процесима и са њима повезаним ризицима; стара се о коришћењу система E-

ЗУП и Е-ШАЛТЕР система; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних, економских, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за пореско информатичке послове 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одсека; стара се о благовременом, законитом и правилном обављању 

послова и распоређује их на непосредне извршиоце; обавља сложене стручне послове из делокруга Одсека; 

припрема податке за ажурирање шифраника за утврђивање јавних прихода; обавља редовну пословну 

комуникацију са спољним даваоцима услуга у циљу имплементације и одржавања информационог система; 

учествује у припреми захтева за развој нових апликативних решења из надлежности Секретаријата и тестира 

нове верзије; остварује сарадњу са начелницима Одељења, координира и пружа стручну помоћ по питањима 

рада у апликацији; координира ажурирање база података за поступке масовних обрачуна по задатим 

критеријумима, поступке масовних обрачуна, штампе и доставе решења; припрема анализе података и 

израђује извештаје по задатим критеријумима из делатности Одељења; учествује у изради техничких 

спецификација за потребе спровођења поступака јавних набавки; прати стање, одржавање и унапређење 

информатичке опреме; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, нajмaњe пет година 

радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Администратор апликативног система 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: учествује у припреми инструкција за једнообразан рад у апликацији ЛПА и интерно 

развијеним апликацијама у Секретаријату; учествује у припреми захтева за развој нових апликативних 
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решења из надлежности Одељења и тестирању нових верзија; пружа стручну помоћ запосленима по 

питањима рада у апликацији; врши ажурирање шифраника за утврђивање јавних прихода по задатим 

критеријумима; врши ажурирање база података за поступке масовних обрачуна по задатим критеријумима и 

масовној припреми решења за штампу; обавља редовну пословну комуникацију са спољним даваоцима 

услуга у циљу имплементације и одржавања информационог система; ажурира обрасце аката у одговарајућој 

информатичкој апликацији који се примењују у Секретаријату; учествује у припреми анализе података и 

израђује извештаје по задатим критеријумима из делатности Одељења; врши обраду екстерних база података 

и учествује у издвајању обвезника по задатим критеријумима; прати функционисање информационог 

система и стање информатичке опреме потребних за рад Секретаријата; учествује у изради техничких 

спецификација за потребе спровођења поступака јавних набавки; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, нajмaњe три године 

радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови апликативне подршке 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у припреми захтева за развој нових апликативних решења из надлежности 

Одељења и тестирању нових верзија; пружа стручну помоћ запосленима по питањима рада у апликацији; 

учествује у ажурирању шифраника за утврђивање јавних прихода по задатим критеријумима; учествује у 

ажурирању база података за поступке масовних обрачуна по задатим критеријумима и масовној припреми 

решења за штампу; учествује у припреми анализе података и израђује извештаје по задатим критеријумима 

из делатности Одељења; врши обраду екстерних база података и учествује у издвајању обвезника по задатим 

критеријумима; прати функционисање информационог система и стање информатичке опреме потребних за 

рад Секретаријата; учествује у изради техничких спецификација за потребе спровођења поступака јавних 

набавки; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, организационих наука, области 

рачунарске науке или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 

240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким 

академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу 

од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит 

и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу 

са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови пореско-информатичке подршке 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у обради екстерних података и издвајању обвезника по задатим 

критеријумима; учествује у ажурирању база података за поступке масовних обрачуна по задатим 

критеријумима и масовној припреми решења за штампу; учествује у обављању послова администрирања 

информационог система, пружања стручне и техничке помоћи на коришћењу база података и апликативних 

решења; прати функционисање информационог система и стање информатичке опреме потребних за рад 

Секретаријата; учествује у припреми захтева за развој нових апликативних решења из надлежности 

Секретаријата и тестирању нових верзија; обавља и друге послове по налогу руководиоца.. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, организационих наука или 

области електротехничко и рачунарско инжењерство на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 

180 EСПБ бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен 

државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу 

код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Администратор информационог система 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове администрирања информационог система; стара се о функционисању 

информационог система и стању информатичке опреме потребне за рад Секретаријата; врши техничко 

одржавање рачунарске опреме и системских апликација потребних за рад радних станица; преузима изводе 

од Управе за јавна плаћања на сервере Одељења за подручја градских општина; обавља послове у обради и 

дистрибуцији извода Управе за јавна плаћања; пружа стручну и техничку помоћ на коришћењу рачунарске 

опреме и системских програма; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за опште и финансијске послове 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, организује и обавља најсложеније стручне послове из 

надлежности Одељења; стара се о благовременом, законитом и правилном обављању послова и распоређује 

их на непосредне извршиоце; самостално пружа стручну помоћ, даје смернице за припрему предлога аката и 

припрема акте из надлежности Одељења; врши контролу свих аката сачињених у Одељењу; организује и 

обавља послове у вези израде предлога плана потреба и плана јавних набавки и стара се о правилном и 

законитом спровођењу поступака јавних набавки; даје смернице за припрему и учествује у изради модела 

уговора и споразума потребних за рад Секретаријата; организује и обавља послове у вези израде 

финансијског плана Секретаријата у складу са Одлуком о буџету града Београда и извештаја о извршењу 

финансијског плана Секретаријата; организује и усмерава рад запослених за обезбеђење материјалних 

људских ресурса потребних за рад Секретаријата; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних, економских, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, нajмaњe седам 

година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни и финансијско материјални послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља управно-правне и финансијско-материјалне послове уз повремени надзор 

непосредног руководиоца, који се односе на: припрему и израду нацрта акта из области унутрашњег уређења 

и систематизацију радних места; припрему и израду акта којима се остварују појединачна права запослених 

из области радних односа за која је секретар овлашћен решењем начелника Градске управе града Београда; 

учествује у припреми и изради финансијског плана Секретаријата, изради извештаја о извршењу 

финансијског плана Секретаријата, прати извршење финансијског плана по позицијама буџетских средстава 

и врши контролу извршења и реализације плаћања са раздела Секретаријата; учествује у припреми израде 

предлога плана јавних набавки за потребе Секретаријата и спроводи поступак јавних набавки; припрема и 

израђује моделе уговора и споразума за обезбеђење ресурса и пословног простора потребних за рад 

Секретаријата; припрема извештаје и информације у вези материјалних и људских ресурса у Секретаријату; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних, економских, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, нajмaњe пет година 

радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Управно-правни и студијско аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља управно-правне и студијско-аналитичке послове уз надзор непосредног 

руководиоца, који се односе на: припрему и израду нацрта акта из области унутрашњег уређења и 

систематизације радних места, израду акта којима се остварују појединачна права запослених из области 

радних односа за која је секретар овлашћен решењем начелника Градске управе града Београда; припрема и 

врши мање сложене послове везане за израду финансијског плана Секретаријата; прикупља, уређује, 

припрема и контролише податке неопходне за израду финансијских анализа и извештаја; учествује у 

припреми документације и аката за израду предлога плана и спровођење поступка јавних набавки, води 

евиденције о набавкама и спроводи све административно техничке поступке у области јавних набавки; 

учествује у припреми и изради модела уговора и споразума за обезбеђење ресурса и пословног простора 

потребних за рад Секретаријата; припрема податке, извештаје и информације у вези материјалних и људских 

ресурса у Секретаријату; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, нajмaњe три године 

радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички и финансијско материјални послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и финансијско материјалне послове у вези припреме и 

извршења финансијског плана Секретаријата; формира налоге за плаћање по претходно ауторизованој, 

прихваћеној и одобреној документацији; прикупља и води евиденције потребне за праћење реализације 

финансијског плана; врши припрему приспелих финансијских докумената ради реализације плаћања са раздела 

Секретаријата; учествује у изради месечног предлога плана квота Секретаријата; прикупља, контролише, прати 

и обрађује податке према методолошким и другим упутствима; учествује у пословима припреме предлога 

плана и реализације поступка јавних набавки; припрема податке, извештаје и информације у вези материјалних 

и људских ресурса у Секретаријату; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Оперативно стручни послови 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове прикупљања и евиденције података и прати стање ради 

идентификовања потреба Секретаријата за обезбеђењем потребних материјалних ресурса; припрема и 

евидентира захтеве за набавку потребних производа и услуга и прати извршење тих захтева; обрађује, сређује 

и евидентира документа у поступцима планирања и спровођења јавних набавки; припрема податке за израду 

образаца аката потребних за рад Секретаријата; обрађује, сређује и евидентира податке и документацију 

према упутствима руководиоца и израђује одговарајући документациони материјал и извештаје; пружа 

подршку у припреми извештаја и информација из делокруга одељења; ажурира базе података за потребе 

припреме анализа и извештаја и пружа стручну техничко-административну помоћ; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ ОПШТИНА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља самостално најсложеније стручне послове из делокруга Сектора којим 

руководи; усмерава и обједињује послове у Сектору и стара се за законито и благовремено извршавање 

послова из делокруга Сектора; распоређује послове на унутрашње организационе јединице; даје упутства за 

рад и пружа стручну помоћ; остварује сарадњу са организационим јединицама Градске управе, ресорним 

министарствима и другим организацијама, обавља стручну комуникацију унутар и изван Сектора у циљу 

размене информација које служе остваривању послова из надлежности Сектора; прати, анализира и проучава 

прописе од значаја за рад Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, нajмaњe седам 

година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту 

Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Вождовац 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на 

непосредне извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга 

Одељења; самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, 

поступку пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније 

стручне послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и 

координира рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање 

послова из свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује 

сталну пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води сложеније поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у 

сложенијим предметима; обавља све послове са високим степеном самосталности у раду само уз општа 

усмерења и упутства руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 
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или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 6 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 

сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко порески послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Води мање сложене првостепене пореске поступке утврђивања и наплате обавезе по 

основу јавних прихода и учествује у вођењу поступка по жалби; прикупља податке потребне за спровођење 

поступка пореске контроле пореских обвезника; иницира покретање прекршајног поступка; идентификује 

пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе; учествује у предузимању мера редовне и принудне 

наплате у складу са законом; води мање сложене поступке повраћаја и прекњижавања јавних прихода у 

складу са законом; припрема нацрте мање сложених пореских аката и решења; припрема податке за израду 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, обједињава и распоређује послове на непосредне извршиоце у Одсеку; 

самостално обавља сложене стручне послове из делокруга Одсека и пружа стручну помоћ непосредним 

извршиоцима; контролише рад, стара се за благовремено и законито обављање послова у Одсеку; самостално 

припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одсека; учествује у састављању пореског завршног 

рачуна; издаје уверења из службене евиденције; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Аналитичко порески послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Води мање сложене првостепене пореске поступке утврђивања и наплате обавезе по 

основу јавних прихода и учествује у вођењу поступка по жалби; прикупља податке потребне за спровођење 

поступка пореске контроле пореских обвезника; иницира покретање прекршајног поступка; идентификује 

пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе; учествује у предузимању мера редовне и принудне 

наплате у складу са законом; води мање сложене поступке повраћаја и прекњижавања јавних прихода у 

складу са законом; припрема нацрте мање сложених пореских аката и решења; припрема податке за израду 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност и уноси податке у одговарајућу базу података; учествује у 

поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља записник о извршеном увиђају; 

обавља послове из области пореског рачуноводства; припрема нацрт уверења на основу података из пореског 

рачуноводства; обавља мање сложене послове наплате; припрема податке за састављање пореског завршног 

рачуна јавних прихода; припрема податке за израду извештаја, анализа и информација; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит, нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Контролор 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; 

учествује у једноставним поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља 

записник о извршеном увиђају; обавља једноставније послове из области пореског рачуноводства; припрема 

нацрт уверења на основу података из пореског рачуноводства; обавља једноставне послове наплате; 

учествује у припреми података за израду извештаја, анализа и информација; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; врши припрему 

података за израду уверења; обавља послове пријема и обраде извода и расправљање непрепознатих уплата; 

врши евидентирање налога за повраћај и прекњижавање средстава; учествује у припреми података за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода, других извештаја и информација; врши пријем, 

евидентирање и отпремање поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено средње oбрaзoвaњe у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Врачар 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на 

непосредне извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга 

Одељења; самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, 

поступку пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније 

стручне послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и 

координира рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање 

послова из свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује 

сталну пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води сложеније поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у 

сложенијим предметима; обавља све послове са високим степеном самосталности у раду само уз општа 

усмерења и упутства руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 

сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 
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студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко порески послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Води мање сложене првостепене пореске поступке утврђивања и наплате обавезе по 

основу јавних прихода и учествује у вођењу поступка по жалби; прикупља податке потребне за спровођење 

поступка пореске контроле пореских обвезника; иницира покретање прекршајног поступка; идентификује 

пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе; учествује у предузимању мера редовне и принудне 

наплате у складу са законом; води мање сложене поступке повраћаја и прекњижавања јавних прихода у 

складу са законом; припрема нацрте мање сложених пореских аката и решења; припрема податке за израду 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, обједињава и распоређује послове на непосредне извршиоце у Одсеку; 

самостално обавља сложене стручне послове из делокруга Одсека и пружа стручну помоћ непосредним 

извршиоцима; стара се за благовремено и законито обављање послова у Одсеку; самостално припрема 

извештаје, анализе и информације из делокруга Одсека; учествује у састављању пореског завршног рачуна; 

издаје уверења из службене евиденције; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност и уноси податке у одговарајућу базу података; учествује у 

поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља записник о извршеном увиђају; 

обавља послове из области пореског рачуноводства; припрема нацрт уверења на основу података из пореског 

рачуноводства; обавља мање сложене послове наплате; припрема податке за састављање пореског завршног 

рачуна јавних прихода; припрема податке за израду извештаја, анализа и информација; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит, нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Контролор 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; 
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учествује у једноставним поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља 

записник о извршеном увиђају; обавља једноставније послове из области пореског рачуноводства; припрема 

нацрт уверења на основу података из пореског рачуноводства; обавља једноставне послове наплате; 

учествује у припреми података за израду извештаја, анализа и информација; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; врши припрему 

података за израду уверења; обавља послове пријема и обраде извода и расправљање непрепознатих уплата; 

врши евидентирање налога за повраћај и прекњижавање средстава; учествује у припреми података за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода, других извештаја и информација; врши пријем, 

евидентирање и отпремање поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Земун 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на непосредне 

извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга Одељења; 

самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, поступку 

пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније стручне 

послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и координира 

рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање послова из 

свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује сталну 

пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора 

и нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води сложеније поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у 

сложенијим предметима; обавља све послове са високим степеном самосталности у раду само уз општа 

усмерења и упутства руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 
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академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 7 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 

сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, обједињава и распоређује послове на непосредне извршиоце у Одсеку; 

самостално обавља сложене стручне послове из делокруга Одсека и пружа стручну помоћ непосредним 

извршиоцима; стара се за благовремено и законито обављање послова у Одсеку; самостално припрема 

извештаје, анализе и информације из делокруга Одсека; учествује у састављању пореског завршног рачуна; 

издаје уверења из службене евиденције; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко порески послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Води мање сложене првостепене пореске поступке утврђивања и наплате обавезе по 

основу јавних прихода и учествује у вођењу поступка по жалби; прикупља податке потребне за спровођење 

поступка пореске контроле пореских обвезника; иницира покретање прекршајног поступка; идентификује 

пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе; учествује у предузимању мера редовне и принудне 

наплате у складу са законом; води мање сложене поступке повраћаја и прекњижавања јавних прихода у 

складу са законом; припрема нацрте мање сложених пореских аката и решења; припрема податке за израду 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 
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положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност и уноси податке у одговарајућу базу података; учествује у 

поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља записник о извршеном увиђају; 

обавља послове из области пореског рачуноводства; припрема нацрт уверења на основу података из пореског 

рачуноводства; обавља мање сложене послове наплате; води евиденције предмета; припрема податке за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода; припрема податке за израду извештаја, анализа и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит, нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; врши припрему 

података за израду уверења; обавља послове пријема и обраде извода и расправљање непрепознатих уплата; 

врши евидентирање налога за повраћај и прекњижавање средстава; учествује у припреми података за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода, других извештаја и информација; врши пријем, 

евидентирање и отпремање поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Звездара 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на непосредне 

извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга Одељења; 

самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, поступку 

пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније стручне 

послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и координира 

рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање послова из 

свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује сталну 

пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води сложеније поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 
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повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у 

сложенијим предметима; обавља све послове са високим степеном самосталности у раду само уз општа 

усмерења и упутства руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 8 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 

сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, обједињава и распоређује послове на непосредне извршиоце у Одсеку; 

самостално обавља сложене стручне послове из делокруга Одсека и пружа стручну помоћ непосредним 

извршиоцима; стара се за благовремено и законито обављање послова у Одсеку; самостално припрема 

извештаје, анализе и информације из делокруга Одсека; учествује у састављању пореског завршног рачуна; 

издаје уверења из службене евиденције; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко порески послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Води мање сложене првостепене пореске поступке утврђивања и наплате обавезе по 

основу јавних прихода и учествује у вођењу поступка по жалби; прикупља податке потребне за спровођење 

поступка пореске контроле пореских обвезника; иницира покретање прекршајног поступка; идентификује 

пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе; учествује у предузимању мера редовне и принудне 

наплате у складу са законом; води мање сложене поступке повраћаја и прекњижавања јавних прихода у 

складу са законом; припрема нацрте мање сложених пореских аката и решења; припрема податке за израду 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; врши припрему 

података за израду уверења; обавља послове пријема и обраде извода и расправљање непрепознатих уплата; 

врши евидентирање налога за повраћај и прекњижавање средстава; учествује у припреми података за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода, других извештаја и информација; врши пријем, 

евидентирање и отпремање поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Нови Београд 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на 

непосредне извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга 

Одељења; самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, 

поступку пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније 

стручне послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и 

координира рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање 

послова из свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује 

сталну пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води сложеније поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у 

сложенијим предметима; обавља све послове са високим степеном самосталности у раду само уз општа 

усмерења и упутства руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 
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спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за 

инспектора; нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 9 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 

сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко порески послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Води мање сложене првостепене пореске поступке утврђивања и наплате обавезе по 

основу јавних прихода и учествује у вођењу поступка по жалби; прикупља податке потребне за спровођење 

поступка пореске контроле пореских обвезника; иницира покретање прекршајног поступка; идентификује 

пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе; учествује у предузимању мера редовне и принудне 

наплате у складу са законом; води мање сложене поступке повраћаја и прекњижавања јавних прихода у 

складу са законом; припрема нацрте мање сложених пореских аката и решења; припрема податке за израду 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, обједињава и распоређује послове на непосредне извршиоце у Одсеку; 

самостално обавља сложене стручне послове из делокруга Одсека и пружа стручну помоћ непосредним 

извршиоцима; стара се за благовремено и законито обављање послова у Одсеку; самостално припрема 

извештаје, анализе и информације из делокруга Одсека; учествује у састављању пореског завршног рачуна; 

издаје уверења из службене евиденције; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Аналитичко порески послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 5 

Опис послова: Води мање сложене првостепене пореске поступке утврђивања и наплате обавезе по 

основу јавних прихода и учествује у вођењу поступка по жалби; прикупља податке потребне за спровођење 

поступка пореске контроле пореских обвезника; иницира покретање прекршајног поступка; идентификује 

пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе; учествује у предузимању мера редовне и принудне 

наплате у складу са законом; води мање сложене поступке повраћаја и прекњижавања јавних прихода у 

складу са законом; припрема нацрте мање сложених пореских аката и решења; припрема податке за израду 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност и уноси податке у одговарајућу базу података; учествује у 

поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља записник о извршеном увиђају; 

обавља послове из области пореског рачуноводства; припрема нацрт уверења на основу података из пореског 

рачуноводства; обавља мање сложене послове наплате; води евиденције предмета; припрема податке за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода; припрема податке за израду извештаја, анализа и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит, нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Контролор 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; 

учествује у једноставним поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља 

записник о извршеном увиђају; обавља једноставније послове из области пореског рачуноводства; припрема 

нацрт уверења на основу података из пореског рачуноводства; обавља једноставне послове наплате; 

учествује у припреми података за израду извештаја, анализа и информација; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Документациони и пореско оперативни послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података и води 

евиденције; учествује у припреми података за израду уверења за обвезнике који воде пословне књиге; врши 

припрему података за поступке редовне и принудне наплате; врши пријем, евидентирање и отпремање 

поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Документациони послови 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података и води 

евиденције. Обавља послове пријема и обраде извода, евидентирање налога за повраћај и прекњижавање 

средстава; врши припрему података за израду уверења за обвезнике који не воде пословне књиге; врши 

пријем, евидентирање и отпремање поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Палилула 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на непосредне 

извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга Одељења; 

самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, поступку 

пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније стручне 

послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и координира 

рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање послова из 

свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује сталну 

пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води сложеније поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у 

сложенијим предметима; обавља све послове са високим степеном самосталности у раду само уз општа 

усмерења и упутства руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 7 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 
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покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 

сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, обједињава и распоређује послове на непосредне извршиоце у Одсеку; 

самостално обавља сложене стручне послове из делокруга Одсека и пружа стручну помоћ непосредним 

извршиоцима; стара се за благовремено и законито обављање послова у Одсеку; самостално припрема 

извештаје, анализе и информације из делокруга Одсека; учествује у састављању пореског завршног рачуна; 

издаје уверења из службене евиденције; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко порески послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води мање сложене првостепене пореске поступке утврђивања и наплате обавезе по 

основу јавних прихода и учествује у вођењу поступка по жалби; прикупља податке потребне за спровођење 

поступка пореске контроле пореских обвезника; иницира покретање прекршајног поступка; идентификује 

пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе; учествује у предузимању мера редовне и принудне 

наплате у складу са законом; води мање сложене поступке повраћаја и прекњижавања јавних прихода у 

складу са законом; припрема нацрте мање сложених пореских аката и решења; припрема податке за израду 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност и уноси податке у одговарајућу базу података; учествује у 

поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља записник о извршеном увиђају; 

обавља послове из области пореског рачуноводства; припрема нацрт уверења на основу података из пореског 



263 

рачуноводства; обавља мање сложене послове наплате; води евиденције предмета; припрема податке за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода; припрема податке за израду извештаја, анализа и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит, нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Контролор 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; 

учествује у једноставним поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља 

записник о извршеном увиђају; обавља једноставније послове из области пореског рачуноводства; припрема 

нацрт уверења на основу података из пореског рачуноводства; обавља једноставне послове наплате; 

учествује у припреми података за израду извештаја, анализа и информација; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; врши припрему 

података за израду уверења; обавља послове пријема и обраде извода и расправљање непрепознатих уплата; 

врши евидентирање налога за повраћај и прекњижавање средстава; учествује у припреми података за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода, других извештаја и информација; врши пријем, 

евидентирање и отпремање поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Документациони и пореско оперативни послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података и води 

евиденције; учествује у припреми података за израду уверења за обвезнике који воде пословне књиге; врши 

припрему података за поступке редовне и принудне наплате; врши пријем, евидентирање и отпремање 

поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Раковица 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на непосредне 

извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга Одељења; 

самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, поступку 

пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније стручне 

послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и координира 

рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање послова из 
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свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује сталну 

пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води сложеније поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у 

сложенијим предметима; обавља све послове са високим степеном самосталности у раду само уз општа 

усмерења и упутства руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 

сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко порески послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Води мање сложене првостепене пореске поступке утврђивања и наплате обавезе по 

основу јавних прихода и учествује у вођењу поступка по жалби; прикупља податке потребне за спровођење 

поступка пореске контроле пореских обвезника; иницира покретање прекршајног поступка; идентификује 

пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе; учествује у предузимању мера редовне и принудне 

наплате у складу са законом; води мање сложене поступке повраћаја и прекњижавања јавних прихода у 

складу са законом; припрема нацрте мање сложених пореских аката и решења; припрема податке за израду 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, обједињава и распоређује послове на непосредне извршиоце у Одсеку; 

самостално обавља сложене стручне послове из делокруга Одсека и пружа стручну помоћ непосредним 

извршиоцима; стара се за благовремено и законито обављање послова у Одсеку; самостално припрема 

извештаје, анализе и информације из делокруга Одсека; учествује у састављању пореског завршног рачуна; 

издаје уверења из службене евиденције; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност и уноси податке у одговарајућу базу података; учествује у 

поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља записник о извршеном увиђају; 

обавља послове из области пореског рачуноводства; припрема нацрт уверења на основу података из пореског 

рачуноводства; обавља мање сложене послове наплате; води евиденције предмета; припрема податке за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода; припрема податке за израду извештаја, анализа и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит, нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Контролор 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; 

учествује у једноставним поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља 

записник о извршеном увиђају; обавља једноставније послове из области пореског рачуноводства; припрема 

нацрт уверења на основу података из пореског рачуноводства; обавља једноставне послове наплате; 

учествује у припреми података за израду извештаја, анализа и информација; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; врши припрему 
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података за израду уверења; обавља послове пријема и обраде извода и расправљање непрепознатих уплата; 

врши евидентирање налога за повраћај и прекњижавање средстава; учествује у припреми података за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода, других извештаја и информација; врши пријем, 

евидентирање и отпремање поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци. као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Савски венац 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на 

непосредне извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга 

Одељења; самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, 

поступку пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније 

стручне послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и 

координира рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање 

послова из свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује 

сталну пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води сложеније поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у 

сложенијим предметима; обавља све послове са високим степеном самосталности у раду само уз општа 

усмерења и упутства руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 
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сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, обједињава и распоређује послове на непосредне извршиоце у Одсеку; 

самостално обавља сложене стручне послове из делокруга Одсека и пружа стручну помоћ непосредним 

извршиоцима; стара се за благовремено и законито обављање послова у Одсеку; самостално припрема 

извештаје, анализе и информације из делокруга Одсека; учествује у састављању пореског завршног рачуна; 

издаје уверења из службене евиденције; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко порески послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Води мање сложене првостепене пореске поступке утврђивања и наплате обавезе по 

основу јавних прихода и учествује у вођењу поступка по жалби; прикупља податке потребне за спровођење 

поступка пореске контроле пореских обвезника; иницира покретање прекршајног поступка; идентификује 

пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе; учествује у предузимању мера редовне и принудне 

наплате у складу са законом; води мање сложене поступке повраћаја и прекњижавања јавних прихода у 

складу са законом; припрема нацрте мање сложених пореских аката и решења; припрема податке за израду 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; врши припрему 

података за израду уверења; обавља послове пријема и обраде извода и расправљање непрепознатих уплата; 

врши евидентирање налога за повраћај и прекњижавање средстава; учествује у припреми података за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода, других извештаја и информација; врши пријем, 

евидентирање и отпремање поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Стари град 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на 

непосредне извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга 

Одељења; самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, 

поступку пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније 

стручне послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и 

координира рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање 

послова из свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује 

сталну пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води сложеније поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у 

сложенијим предметима; обавља све послове са високим степеном самосталности у раду само уз општа 

усмерења и упутства руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за 

инспектора; нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 

сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 
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положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, обједињава и распоређује послове на непосредне извршиоце у Одсеку; 

самостално обавља сложене стручне послове из делокруга Одсека и пружа стручну помоћ непосредним 

извршиоцима; стара се за благовремено и законито обављање послова у Одсеку; самостално припрема 

извештаје, анализе и информације из делокруга Одсека; учествује у састављању пореског завршног рачуна; 

издаје уверења из службене евиденције; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко порески послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води мање сложене првостепене пореске поступке утврђивања и наплате обавезе по 

основу јавних прихода и учествује у вођењу поступка по жалби; прикупља податке потребне за спровођење 

поступка пореске контроле пореских обвезника; иницира покретање прекршајног поступка; идентификује 

пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе; учествује у предузимању мера редовне и принудне 

наплате у складу са законом; води мање сложене поступке повраћаја и прекњижавања јавних прихода у 

складу са законом; припрема нацрте мање сложених пореских аката и решења; припрема податке за израду 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност и уноси податке у одговарајућу базу података; учествује у 

поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља записник о извршеном увиђају; 

обавља послове из области пореског рачуноводства; припрема нацрт уверења на основу података из пореског 

рачуноводства; обавља мање сложене послове наплате; води евиденције предмета; припрема податке за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода; припрема податке за израду извештаја, анализа и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит, нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Стручно оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; врши припрему 
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података за израду уверења; обавља послове пријема и обраде извода и расправљање непрепознатих уплата; 

врши евидентирање налога за повраћај и прекњижавање средстава; учествује у припреми података за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода, других извештаја и информација; врши пријем, 

евидентирање и отпремање поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Документациони и пореско оперативни послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података и води 

евиденције; учествује у припреми података за израду уверења за обвезнике који воде пословне књиге; врши 

припрему података за поступке редовне и принудне наплате; врши пријем, евидентирање и отпремање 

поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Чукарица 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на непосредне 

извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга Одељења; 

самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, поступку 

пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније стручне 

послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и координира 

рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање послова из 

свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује сталну 

пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води сложеније поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у 

сложенијим предметима; обавља све послове са високим степеном самосталности у раду само уз општа 

усмерења и упутства руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 6 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 

сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко порески послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води мање сложене првостепене пореске поступке утврђивања и наплате обавезе по 

основу јавних прихода и учествује у вођењу поступка по жалби; прикупља податке потребне за спровођење 

поступка пореске контроле пореских обвезника; иницира покретање прекршајног поступка; идентификује 

пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе; учествује у предузимању мера редовне и принудне 

наплате у складу са законом; води мање сложене поступке повраћаја и прекњижавања јавних прихода у 

складу са законом; припрема нацрте мање сложених пореских аката и решења; припрема податке за израду 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, обједињава и распоређује послове на непосредне извршиоце у Одсеку; 

самостално обавља сложене стручне послове из делокруга Одсека и пружа стручну помоћ непосредним 

извршиоцима; стара се за благовремено и законито обављање послова у Одсеку; самостално припрема 

извештаје, анализе и информације из делокруга Одсека; учествује у састављању пореског завршног рачуна; 

издаје уверења из службене евиденције; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири 

године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 
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 Аналитичко порески послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Води мање сложене првостепене пореске поступке утврђивања и наплате обавезе по 

основу јавних прихода и учествује у вођењу поступка по жалби; прикупља податке потребне за спровођење 

поступка пореске контроле пореских обвезника; иницира покретање прекршајног поступка; идентификује 

пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе; учествује у предузимању мера редовне и принудне 

наплате у складу са законом; води мање сложене поступке повраћаја и прекњижавања јавних прихода у 

складу са законом; припрема нацрте мање сложених пореских аката и решења; припрема податке за израду 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност и уноси податке у одговарајућу базу података; учествује у 

поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља записник о извршеном увиђају; 

обавља послове из области пореског рачуноводства; припрема нацрт уверења на основу података из пореског 

рачуноводства; обавља мање сложене послове наплате; води евиденције предмета; припрема податке за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода; припрема податке за израду извештаја, анализа и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит, нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Контролор 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; 

учествује у једноставним поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља 

записник о извршеном увиђају; обавља једноставније послове из области пореског рачуноводства; припрема 

нацрт уверења на основу података из пореског рачуноводства; обавља једноставне послове наплате; 

учествује у припреми података за израду извештаја, анализа и информација; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; врши припрему 

података за израду уверења; обавља послове пријема и обраде извода и расправљање непрепознатих уплата; 

врши евидентирање налога за повраћај и прекњижавање средстава; учествује у припреми података за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода, других извештаја и информација; врши пријем, 

евидентирање и отпремање поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Документациони и пореско оперативни послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података и води 

евиденције; учествује у припреми података за израду уверења за обвезнике који воде пословне књиге; врши 

припрему података за поступке редовне и принудне наплате; врши пријем, евидентирање и отпремање 

поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Барајево 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на непосредне 

извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга Одељења; 

самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, поступку 

пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније стручне 

послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и координира 

рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање послова из 

свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује сталну 

пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 

сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност и уноси податке у одговарајућу базу података; учествује у 
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поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља записник о извршеном увиђају; 

обавља послове из области пореског рачуноводства; припрема нацрт уверења на основу података из пореског 

рачуноводства; обавља мање сложене послове наплате; води евиденције предмета; припрема податке за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода; припрема податке за израду извештаја, анализа и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит, нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; врши припрему 

података за израду уверења; обавља послове пријема и обраде извода и расправљање непрепознатих уплата; 

врши евидентирање налога за повраћај и прекњижавање средстава; учествује у припреми података за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода, других извештаја и информација; врши пријем, 

евидентирање и отпремање поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Гроцка 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на непосредне 

извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга Одељења; 

самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, поступку 

пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније стручне 

послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и координира 

рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање послова из 

свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује сталну 

пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води сложеније поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у 

сложенијим предметима; обавља све послове са високим степеном самосталности у раду само уз општа 

усмерења и упутства руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 
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спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 

сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко порески послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води мање сложене првостепене пореске поступке утврђивања и наплате обавезе по 

основу јавних прихода и учествује у вођењу поступка по жалби; прикупља податке потребне за спровођење 

поступка пореске контроле пореских обвезника; иницира покретање прекршајног поступка; идентификује 

пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе; учествује у предузимању мера редовне и принудне 

наплате у складу са законом; води мање сложене поступке повраћаја и прекњижавања јавних прихода у 

складу са законом; припрема нацрте мање сложених пореских аката и решења; припрема податке за израду 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност и уноси податке у одговарајућу базу података; учествује у 

поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља записник о извршеном увиђају; 

обавља послове из области пореског рачуноводства; припрема нацрт уверења на основу података из пореског 

рачуноводства; обавља мање сложене послове наплате; води евиденције предмета; припрема податке за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода; припрема податке за израду извештаја, анализа и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит, нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 
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 Стручно оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; врши припрему 

података за израду уверења; обавља послове пријема и обраде извода и расправљање непрепознатих уплата; 

врши евидентирање налога за повраћај и прекњижавање средстава; учествује у припреми података за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода, других извештаја и информација; врши пријем, 

евидентирање и отпремање поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Лазаревац 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на непосредне 

извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга Одељења; 

самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, поступку 

пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније стручне 

послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и координира 

рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање послова из 

свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује сталну 

пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води сложеније поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у 

сложенијим предметима; обавља све послове са високим степеном самосталности у раду само уз општа 

усмерења и упутства руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 
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складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 

сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност и уноси податке у одговарајућу базу података; учествује у 

поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља записник о извршеном увиђају; 

обавља послове из области пореског рачуноводства; припрема нацрт уверења на основу података из пореског 

рачуноводства; обавља мање сложене послове наплате; води евиденције предмета; припрема податке за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода; припрема податке за израду извештаја, анализа и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит, нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Документациони и пореско оперативни послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података и води 

евиденције; учествује у припреми података за израду уверења за обвезнике који воде пословне књиге; врши 

припрему података за поступке редовне и принудне наплате; врши пријем, евидентирање и отпремање 

поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Младеновац 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на непосредне 

извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга Одељења; 

самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, поступку 

пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније стручне 

послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и координира 

рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање послова из 

свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује сталну 

пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Виши порески инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води сложеније поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у 

сложенијим предметима; обавља све послове са високим степеном самосталности у раду само уз општа 

усмерења и упутства руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 

сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Контролор 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца:1 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; 

учествује у једноставним поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља 

записник о извршеном увиђају; обавља једноставније послове из области пореског рачуноводства; припрема 

нацрт уверења на основу података из пореског рачуноводства; обавља једноставне послове наплате; 

учествује у припреми података за израду извештаја, анализа и информација; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; врши припрему 
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података за израду уверења; обавља послове пријема и обраде извода и расправљање непрепознатих уплата; 

врши евидентирање налога за повраћај и прекњижавање средстава; учествује у припреми података за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода, других извештаја и информација; врши пријем, 

евидентирање и отпремање поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Документациони и пореско оперативни послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података и води 

евиденције; учествује у припреми података за израду уверења за обвезнике који воде пословне књиге; врши 

припрему података за поступке редовне и принудне наплате; врши пријем, евидентирање и отпремање 

поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Обреновац 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на непосредне 

извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга Одељења; 

самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, поступку 

пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније стручне 

послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и координира 

рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање послова из 

свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује сталну 

пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука 

или области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, 

мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води сложеније поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у 

сложенијим предметима; обавља све послове са високим степеном самосталности у раду само уз општа 

усмерења и упутства руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 

сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко порески послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Води мање сложене првостепене пореске поступке утврђивања и наплате обавезе по 

основу јавних прихода и учествује у вођењу поступка по жалби; прикупља податке потребне за спровођење 

поступка пореске контроле пореских обвезника; иницира покретање прекршајног поступка; идентификује 

пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе; учествује у предузимању мера редовне и принудне 

наплате у складу са законом; води мање сложене поступке повраћаја и прекњижавања јавних прихода у 

складу са законом; припрема нацрте мање сложених пореских аката и решења; припрема податке за израду 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност и уноси податке у одговарајућу базу података; учествује у 

поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља записник о извршеном увиђају; 

обавља послове из области пореског рачуноводства; припрема нацрт уверења на основу података из пореског 

рачуноводства; обавља мање сложене послове наплате; води евиденције предмета; припрема податке за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода; припрема податке за израду извештаја, анализа и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит, нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података; врши припрему 
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података за израду уверења; обавља послове пријема и обраде извода и расправљање непрепознатих уплата; 

врши евидентирање налога за повраћај и прекњижавање средстава; учествује у припреми података за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода, других извештаја и информација; врши пријем, 

евидентирање и отпремање поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Сопот 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на 

непосредне извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга 

Одељења; самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, 

поступку пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније 

стручне послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и 

координира рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање 

послова из свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује 

сталну пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 

сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко порески послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Води мање сложене првостепене пореске поступке утврђивања и наплате обавезе по 

основу јавних прихода и учествује у вођењу поступка по жалби; прикупља податке потребне за спровођење 

поступка пореске контроле пореских обвезника; иницира покретање прекршајног поступка; идентификује 

пореске обвезнике који нису измирили јавне приходе; учествује у предузимању мера редовне и принудне 

наплате у складу са законом; води мање сложене поступке повраћаја и прекњижавања јавних прихода у 
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складу са законом; припрема нацрте мање сложених пореских аката и решења; припрема податке за израду 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем пореских пријава и других извештаја пореских обвезника, проверава 

њихову формалну исправност и потпуност и уноси податке у одговарајућу базу података; учествује у 

поступцима утврђивања и наплате јавних прихода; врши увиђај и саставља записник о извршеном увиђају; 

обавља послове из области пореског рачуноводства; припрема нацрт уверења на основу података из пореског 

рачуноводства; обавља мање сложене послове наплате; води евиденције предмета; припрема податке за 

састављање пореског завршног рачуна јавних прихода; припрема податке за израду извештаја, анализа и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 180 EСПБ 

бодова, основним струковним студиjaмa, односно на студиjaмa у трajaњу до три године, положен државни 

стручни испит, нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење јавних прихода за подручје Градске општине Сурчин 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; организује, обједињава и распоређује послове на 

непосредне извршиоце; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга 

Одељења; самостално решава управне предмете у првостепеном пореском поступку, поступку по жалби, 

поступку пореске контроле и доноси друга акта из надлежности одељења; самостално обавља најсложеније 

стручне послове из делокруга Одељења и пружа стручну помоћ непосредним извршиоцима; контролише и 

координира рад запослених у Одсеку Одељења; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање 

послова из свог делокруга; самостално израђује извештајe, анализе и информације o раду Одељења; остварује 

сталну пословну комуникацију са другим стручним службама; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши порески инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води сложеније поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у 

сложенијим предметима; обавља све послове са високим степеном самосталности у раду само уз општа 

усмерења и упутства руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области економских, правних, организационих наука или 

области менаџмент и бизнис, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Порески инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Води првостепени порески поступак утврђивања и наплате обавезе по основу јавних 

прихода и поступак по жалби; води мање сложене поступке пореске контроле пореских обвезника; иницира 

покретање прекршајног поступка; идентификује пореске обвезнике који нису пријавили јавне приходе у 

складу са прописима; предузима мере редовне и принудне наплате у складу са законом; води поступке за 

повраћај, прекњижавање јавних прихода и одлагање плаћања дугованог пореза у складу са законом; 

припрема одговарајуће пореске акте и нацрте решења; учествује у припреми извештаја и информација у мање 

сложеним предметима; обавља све послове уз повремени надзор непосредног руководиоца; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; 

положен државни стручни испит; положен испит за инспектора; нajмaњe три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Документациони и пореско оперативни послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података и води 

евиденције; учествује у припреми података за израду уверења за обвезнике који воде пословне књиге; врши 

припрему података за поступке редовне и принудне наплате; врши пријем, евидентирање и отпремање 

поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

нajмaњe три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Документациони послови 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима пореске пријаве и друге извештаје пореских обвезника, проверава њихову 

формалну исправност и потпуност; припрема и уноси податке у одговарајућу базу података и води 

евиденције. Обавља послове пријема и обраде извода, евидентирање налога за повраћај и прекњижавање 

средстава; врши припрему података за израду уверења за обвезнике који не воде пословне књиге; врши 

пријем, евидентирање и отпремање поште; врши одлагање, чување и архивирање документације; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПРОЦЕНУ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Сектора, стара се о благовременом, законитом и правилном обављању 

послова и распоређује их на непосредне извршиоце; обавља најсложеније стручне послове у Сектору којим 

руководи; пружа стручну помоћ; обавља сталну пословну и стручну комуникацију унутар и изван органа у 
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циљу размене информација које служе за остваривању послова из надлежности Сектора којим руководи; 

припрема извештајe и информације у вези процене тржишне вредности; врши инспекцијски увид на лицу места, 

процењује тржишну вредност непокретности и доноси образложен писани извештај о процени тржишне 

вредности непокретности са описом непокретности и методологијом процене; учествује у припреми извештаја, 

анализа и информација у циљу утврђивања тачног чињеничног стања и врши процену тржишне вредности 

непокретности у поступцима принудне наплате пореског дуга; прати анализира и проучава нове законске и 

подзаконске регулативе везане за рад Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука, на основним академским 

студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним 

студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на 

основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету, 

решење, решење Министарства правде о упису у регистар сталних судских вештака или лиценца за вршење 

процене вредности непокретности; положен државни стручни испит; нajмaњe седам година радног искуства 

у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за процену тржишне вредности непокретности 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; стара се о благовременом, законитом и правилном 

обављању послова и распоређује послове на непосредне извршиоце; пружа стручну помоћ; обавља 

најсложеније стручне послове из делокруга Одељења; врши инспекцијски увид на лицу места, процењује 

тржишну вредност непокретности и доноси образложен писани извештај о процени тржишне вредности 

непокретности са описом непокретности и методологијом процене; учествује у припреми извештаја, анализа 

и информација у циљу утврђивања тачног чињеничног стања и врши процену тржишне вредности 

непокретности у поступцима принудне наплате пореског дуга; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске регулативе; предлаже потребне мере за ефикасан и успешан развој активности из надлежности 

одељења, обавља пословну и стручну комуникацију унутар и изван органа у циљу размене информација које 

служе остваривању послова из надлежности Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинског инжењерства, архитектуре или 

економских наука, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; решење Министарства правде о упису у регистар сталних 

судских вештака или лиценца за вршење процене вредности непокретности; положен државни стручни испит; 

нajмaњe седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Виши инспектор за процену тржишне вредности непокретности 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 5 

Опис послова: Прикупља податке, анализира документацију и формално правни основ који су од 

значаја за процену тржишне вредности непокретности; врши инспекцијски увид на лицу места, процењује 

тржишну вредност непокретности и доноси образложени писани извештај о процени тржишне вредности са 

описом непокретности и методологијом процене; учествује у припреми извештаја, анализа и информација у 

циљу утврђивања тачног чињеничног стања и врши процену тржишне вредности непокретности у 

поступцима принудне наплате пореског дуга; обавља сложене стручне послове из надлежности града, који 

захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора 

руководиоца и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства непосредног 

руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинског инжењерства, архитектуре или 

економских наука, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; решење Министарства правде о упису у регистар сталних 
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судских вештака или лиценца за вршење процене вредности непокретности; положен државни стручни испит; 

нajмaњe пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Инспектор за процену тржишне вредности непокретности 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прикупља податке, анализира документацију и формално правни основ који су од 

значаја за процену тржишне вредности непокретности; врши инспекцијски увид на лицу места, процењује 

тржишну вредност непокретности и доноси образложени писани извештај о процени тржишне вредности са 

описом непокретности и методологијом процене; учествује у припреми извештаја, анализа и информација у 

циљу утврђивања тачног чињеничног стања и врши процену тржишне вредности непокретности у 

поступцима принудне наплате пореског дуга; обавља сложене стручне послове из надлежности града, који 

захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора 

руководиоца и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства непосредног 

руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинског инжењерства, архитектуре или 

економских наука, на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ бодова, мастер 

академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe четири године 

или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; решење Министарства правде о упису у регистар сталних 

судских вештака или лиценца за вршење процене вредности непокретности; положен државни стручни испит; 

нajмaњe три година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни сарадник за процену тржишне вредности непокретности 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прикупља податке, анализира документацију и формално правни основ који су од 

значаја за процену тржишне вредности непокретности; врши инспекцијски увид на лицу места заједно са 

вишим инспектором за процену вредности непокретности; учествује у процени тржишне вредности 

непокретности и припреми образложеног писаног Извештаја о процени тржишне вредности непокретности 

са описом непокретности и методологијом процене; у случајевима потребе давања изјашњења, када други 

орган-организација изврши процену тржишне вредности непокретности, анализира достављену 

документацију и сачињава службену белешку и нацрт изјашњења; припрема одговоре у предметима за које 

Секретаријат није надлежан за процену тржишне вредности непокретности и обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинског инжењерства, архитектуре или 

економских наука, односно стручне области у оквиру образовног-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер макадамским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно технички и стручно оперативни послови 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Преузима пошту од писарнице и класификује предмете; пружа административну и 

техничку подршку у припреми података, извештаја и образаца; води евиденцију о завођењу и развођењу 

предмета, архивира предмете; пружа подршку у припреми и одржавању састанака; врши пријем телефонских 

позива, давање телефонских веза и обавештења; води евиденцију о времену и месту одржавања састанака; 

води евиденцију о присуствовању и одсуствовању запослених у Сектору са посла; обавља и друге 

административне и стручно оперативне послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

завршен приправнички стаж као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

4.  

Члан 80. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 15 16 

Самостални саветник 17 22 

Саветник  25 66 

Млађи саветник  7 8 

Сарадник 4 5 

Млађи сарадник / / 

Виши референт 11 13 

Референт / / 

Млађи референт 1 1 

Укупно: 82 133 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају – II група Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о градској управи града Београда 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре или правних наука; 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају – II група Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о градској управи града Београда 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре или правних наука; 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Регистратор Регистра обједињених процедура 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Стара се о законитом, систематичном и ажурном вођењу Регистра обједињених 

процедура Секретаријата; омогућава доступност података о току сваког појединачног предмета; прати 

предмете и захтеве, даје информације о поднетим захтевима и предметима и израђује интерне извештаје са 

подацима из регистра; израђује извештаје о стању у области обједињене процедуре којима се информишу 

надлежни органи; предузима радње за неометано и правилно функционисање регистра, указује на уочене 

недостатке и пружа стручну помоћ при изради прописа и других аката који се односе на вођење регистра; 

остварује сарадњу са Централним регистром обједињених процедура; омогућава преузимање у Централну 

евиденцију свих података, аката и документације садржаних у Регистру Секретаријата; обезбеђује 

објављивање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе у електронском облику, путем интернета, 
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у року од три радна дана од дана њиховог издавања; подноси прекршајне пријаве против имаоца јавних 

овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења у прописаним роковима; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету у области гео-науке, архитектуре, грађевинског 

инжењерства или организационих наука; државни стручни испит; најмање седам година радног искуства као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор за област урбанизма и праћење поступака из делокруга рада секретаријата 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Координирање активности и послова који се односе на област урбанизма у оквиру 

делокруга рада секретаријата; координирање активности сектора у оквиру секретаријата; праћење и 

уједначавање поступака, радњи и аката сектора; предузимање радњи у циљу унапређења рада и старање о 

правилној примени прописа из области урбанизма; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 

седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички секретар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља административно-канцеларијске послове за секретара и подсекретара; врши 

припремање, прегледање, распоређивање, евидентирање и достављање у рад аката предмета; обавља 

развођење предмета и аката и отпремање поште; примање телефонских позива и давање телефонских 

обавештења; вођење евиденције о времену и месту одржавања састанака, евиденције доласка на посао и 

одсуствовања са рада запослених; евидентирање коришћења службених возила и репрезентације и издавање 

путних налога; чување и руковање печатом у оквиру овлашћења секретара Секретаријата; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању – општи или технички смер; 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Сектора; распоређује послове у оквиру Одељења, односно на 

непосредне извршиоце; прати примену прописа и пружа стручну помоћ и организује учествује у изради 

програма рада Секретаријата и утврђује годишње и периодичне планове рада Сектора; организује, припрема 

и прати израду докумената из делокруга рада Сектора; учествује у изради годишњих и периодичних 

извештаја из делокруга рада Сектора; учествује у изради нацрта општих и појединачних аката из делокруга 

Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре или правних наука; 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 
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Одељење за информатику и документацију 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире израду докумената из делокруга рада Одељења; дефинише радне циљеве Одељења и учествује у 

изради стратешких циљева Сектора; учествује у изради извештаја, информација, анализа и материјала из 

делокруга рада Одељења; предлаже и даје стручну помоћ о потребним мерама за ефикасан и успешан развој 

и активности из делокруга рада Одељења; организује обављање студијско-аналитичких послова на 

прикупљању, чувању и обради података за потребе ГИС базе података планских докумената и дигиталне 

припреме, презентације и чувања планских докумената; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука или архитектуре; 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Послови информисања и информационог система 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове комуникације и припремања одговора на питања и захтеве грађана 

путем електронске поште; обавља сарадњу са организационом јединицом надлежном за информисање у 

пословима односа са јавношћу; обавља сарадњу са Београдским позивним центром; учествује у пословима 

вођења евиденције у ГИС технологији – геореференцирање издатих аката секретаријата и донете планске 

документације; учествује у пословима одржавања и ажурирања података потребних за ГИС и сарадње са 

органима Града надлежним за имплементацију ГИС-а; пружа стручну помоћ по питањима из делокруга рада 

Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, гео-наука, геолошког 

инжењерства или економских наука; државни стручни испит, најмање пет година радног искуства као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови информисања и вођења документације 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове припремања одговора на питања и захтеве грађана путем електронске 

поште; припрема предлоге одговора на питања грађана упућених путем Београдског позивног центра; 

учествује у пословима вођења евиденције у ГИС технологији – геореференцирање издатих аката 

секретаријата и донете планске документације; пружа стручну помоћ код поступања по захтевима за вршење 

увида у планску документацију правних и физичких лица; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; државни стручни испит, најмање три године 

радног искуства као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови информатичке подршке 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши унос података у информациони систем и базу података; прикупља, чува и 

обрађује податке о стању у простору и планским документима; обавља мање сложене стручно-оперативне 

послове у вези пројектовања, креирања и одржавања интерног информационог система Секретаријата; 

обавља послове на креирању и одржавању база података и послове одржавању и ажурирање података 
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потребних за ГИС и сарадњу са органима града надлежним за имплементацију ГИС-а; креира графичку 

представу подручја важећих планова у дигиталном облику; обавља послове ажурирања података за 

Централни регистар планске документације; врши администрирање портала „е-писарнице”; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању – општи или технички смер; 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Послови вођења документације 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши преузимање предмета, вођење евиденције, развођење предмета из делокруга рада 

Одељења; врши пријем елабората урбанистичке и геолошке документације; врши послове евиденције одлука 

о припремању урбанистичких планова, вођење евиденције урбанистичких планова и евиденције актова о 

урбанистичким условима; обавља послове чувања и одржавања архивских примерака планске документације 

и геолошке документације; ажурира евиденцију о приспелим службеним гласилима; обавља послове 

евидентирања, чувања и архивирања поверљиве архивске грађе; уступа на коришћење планску 

документацију запосленима и поступа по захтевима правних и физичких лица за вршење увида у планску 

документацију; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању – општи или технички смер; 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

Одељење за студијско-аналитичке и правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире израду докумената из делокруга рада Одељења; дефинише радне циљеве Одељења; организује 

послове на изради извештаја, информација, анализа и материјала из делокруга рада Одељења; предлаже и 

даје стручну помоћ о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и активности из делокруга рада 

Одељења; учествује у организацији нормативно-правних аката и контролише припрему аката који се односе 

на организацију и рад Секретаријата; организује послове везане за обједињавање података за информатор о 

раду; прати примену прописа и примену закона којим се уређује тајност података; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука или архитектуре; 

државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније студијско-аналитичке послове који се односе на припрему 

извештаја и информација и других стручних и аналитичких материјале у вези делокруга рада секретаријата 

и рада из оквира обједињене процедуре; израђује извештаја о реализацији послова обједињене процедуре и 

остварује сарадњу путем извештавања са ресорним министарством; припрема анализе, информације и друге 

сложене стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих прикупљених података у циљу 

утврђивања чињеничног стања у пословима обједињене процедуре и других послова из делокруга рада 

секретаријата; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области организационих наука, 

архитектуре, економских наука или гео-наука; државни стручни испит, најмање седам година радног 

искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у припреми нацрта и предлога интерних, општих и појединачних аката које 

доноси секретаријат; учествује у припреми нацрта и предлога општих и нормативних аката које доноси 

Скупштина града и Градско веће из делокруга рада Секретаријата; пружа стручну помоћ у вези са применом 

прописа и општих аката из надлежности Секретаријата; учествује у изради предлога одговора по посебним 

захтевима Министарства унутрашњих послова, судова, тужилаштава, правобранилаштава, Заштитника 

грађана, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Агенције за борбу 

против корупције, Агенције за реституцију и других органа за достављање обавештења и података везаних 

за обављање послова из делокруга рада Секретаријата у сарадњи са руководиоцима унутрашњих 

организационих јединица Секретаријата; учествује у праћењу примене закона и интерних прописа који се 

односе на заштиту података о личности; пружа подршку, потребна обавештења и непосредно сарађује са 

Лицем за заштиту података о личности у Градској управи града Београда; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука; државни стручни 

испит, најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља оперативне и административне послове; врши преузимање предмета, вођење 

евиденционе књиге, развођење предмета и опрема елабората и документације; припрема за експедицију 

аката; обавља вођење електронских база података предмета на нивоу Одељења, односно Сектора; врши 

припрему података за израду извештаја по налогу начелника Одељења; врши преглед потпуности и 

категоризације предмета; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању – општи или технички смер; 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

Одељење за економске и опште послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад Одељења; пружа стручна упутства, координира и 

надзире израду докумената из делокруга рада Одељења; дефинише радне циљеве Одељења; прати и 

организује послове израде извештаја, информација, анализа и материјала из делокруга рада Одељења; 

предлаже и даје стручну помоћ о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и активности из делокруга 

рада Одељења; организује послове на припреми и изради финансијског плана и периодичних извештаја о 

реализацији финансијског плана; пружа стручну помоћ у пословима припреме нацрта и предлога интерних, 

општих и појединачних аката које доноси секретаријат; организује послове које се односе на сарадњу са 

другим организационим јединицама у вези потреба за набавком IT опреме, канцеларијске опреме и прибора; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области економских наука, правних наука 
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или архитектуре; државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Економско-финансијски послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: припрема аналитичко-финансијских материјале и информације у вези са реализацијом 

буџета и финансијског плана; израђује предлоге месечних, периодичних и годишњих извештаја о 

реализацији финансијског плана; израђује предлог плана јавних набавки и прати реализацију уговорених 

обавеза; припрема, контролише и комплетира документацију за плаћање; израђује предлоге решења и захтева 

за плаћање обавеза у складу са финансијским планом и висином апропријације; сарађује са службама у 

оквиру Секретаријата у вези са припремом закључака за обезбеђивање средстава за покретање и спровођење 

јавних набавки; врши примену одговарајућих софтверских пакета и САП ЕРП решења; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; државни стручни испит, најмање три године 

радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Финансијски послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује на пословима на припреми и изради финансијског плана и припреми 

аналитичко-финансијских материјала и информација у вези са реализацијом буџета и финансијског плана; 

учествује у припреми месечних, периодичних и годишњих извештаја о реализацији финансијског плана; 

учествује у припреми и комплетирању документације за плаћање; учествује у изради предлога решења и 

захтева за плаћање обавеза у складу са финансијским планом и висином апропријације; учествује у 

пословима примене одговарајућих софтверских пакета и САП ЕРП решења; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области економских наука; државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Оперативно-евиденциони послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно-канцеларијске послове за потребе Одељења; води 

евиденцију о приспелим поднесцима и издатим актима из делокруга Одељења; врши формалну контролу 

поднесака и даје упутства и информације заинтересованим лицима; учествује у изради потребних приказа у 

форми прегледа и извештаја из делокруга рада Одељења; обавља мање сложене економско-финансијске 

послове из области рада Одељења; стара се о благовременој набавци канцеларијске опреме и материјала за 

потребе секретаријата; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

 Руководилац Сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Сектора; распоређује послове у оквиру Одељења, односно на 

непосредне извршиоце; утврђује годишње и периодичне планове рада Сектора; организује, припрема и прати 

израду докумената из делокруга рада Сектора; припрема анализе, извештаје и информације из области 

урбанистичког планирања; припрема анализе и информације за Скупштину града, Градоначелника, Градско 

веће и Главног урбанисту који се односе на припрему планова; сарађује са носиоцем израде планова у свим 

фазама рада, сарађује са учесницима у изради планских аката, учествује у усаглашавању ставова учесника у 

разматрању планских аката; учествује у праћењу припремања програма имплементације регионалног 

просторног плана; учествује у изради годишњих и периодичних извештаја из делокруга рада Сектора; 

учествује у изради годишњих и периодичних извештаја из делокруга рада Сектора; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, гео-наука или 

математичких наука (смер просторни планер); државни стручни испит, најмање седам година радног 

искуства као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за стратешко планирање 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире израду докумената из делокруга рада Одељења; дефинише радне циљеве Одељења; организује 

послове на изради извештаја, информација, анализа и материјала из делокруга рада Одељења; предлаже и 

даје стручну помоћ о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и активности из делокруга рада 

Одељења; организује послове који се односе на припрему за доношења одлука о изради просторних и 

урбанистичких планова; учествује у праћењу припремања програма имплементације регионалног 

просторног плана; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, гео-наука или 

математичких наука (смер просторни планер); државни стручни испит, најмање пет година радног искуства 

у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови припреме доношења одлука о изради планова 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове припреме, анализе и обраде реализације донетих планова и 

припремања елемената за доношење одлука о изради просторних и урбанистичких планова; обавља послове 

на прибављању подлога за израду планова и покретање иницијатива за израду и измену важећих планова; 

врши послове праћења спровођења ГП-а и Просторног плана; обавља послове на изради и контроли студија 

из области урбанизма и заштите животне средине; врши послове припреме материјала које разматра 

Комисија за планове и Савет за урбанизам Скупштине града; учествује у припреми извештаја, информација, 

анализа и других материјала за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће и Главног урбанисту; 

припрема предлоге одговора и извештаја на примедбе, представке и предлоге грађана и правних лица у вези 

припреме и доношења планских аката; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, гео-наука или 

математичких наука (смер просторни планер); државни стручни испит, најмање пет година радног искуства 

у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови стратешког планирања 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове припреме, анализе и обраде реализације донетих планова и 

припремања елемената за доношење одлука о изради просторних планова; врши стручни надзор над 

пословима прибављања подлога за израду планова и покретање иницијатива за израду и измену важећих 

планова; врши послове праћења спровођења ГП-а и Просторног плана; обавља координацију рада на изради 

и контроли студија из области урбанизма и заштите животне средине; надзире послове припреме материјала 

које разматра Комисија за планове и Савет за урбанизам Скупштине града; учествује у припреми извештаја, 

информација, анализа и других материјала за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће и Главног 

урбанисту; верификује предлог одговора и извештаја на примедбе, представке и предлоге грађана и правних 

лица у вези припреме планских аката; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; државни стручни испит, најмање пет година 

радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту 

 Послови припреме докумената стратешког планирања 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Учествује у пословима припреме, анализе и обраде реализације донетих планова; врши 

припремање елемената за доношење одлука о изради просторних и урбанистичких планова; обавља послове 

прибављања подлога за израду планова; учествује у пословима покретања иницијатива за израду и измену 

важећих планова; врши праћење спровођења ГП-а и Просторног плана и рада на изради и контроли студија 

из области урбанизма и заштите животне средине; прати израду годишњих и средњорочних програма 

уређивања грађевинског земљишта и сарадњу са другим органима; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, гео-наука или 

математичких наука (смер просторни планер) или грађевинског инжењерства; државни стручни испит, 

најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови у области стратешког и урбанистичког планирања 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у припреми нацрта и предлога одлука о припремању планских докумената и 

урбанистичких планова, чије је доношење у надлежности града; учествује у припреми нацрта решења о 

приступању/неприступању стратешкој процени утицаја планских решења на животну средину; учествује у 

припреми програма, извештаја и других аналитичких материјала за Скупштину града, Градоначелника, 

Градско веће, Комисију за планове и Главног урбанисту; припрема предлог одговора на примедбе и сугестије 

на захтев општина, града и Републике; пружа стручну помоћ по правним питањима из делокруга рада 

Сектора; учествује у припреми извештаја о јавној расправи о планским актима; обавља сарадњу и припрема 

нацрте аката код поступања по налозима урбанистичке инспекције; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука; државни стручни 

испит, најмање три година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за урбанистичко планирање 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире израду докумената из делокруга рада Одељења; дефинише радне циљеве Одељења; организује 

послове на изради извештаја, информација, анализа и материјала из делокруга рада Одељења; предлаже и 

даје стручну помоћ о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и активности из делокруга рада 

Одељења; организује послове који се односе на процедуру израде и доношења урбанистичких планова из 

делокруга Одељења; организује послове припреме извештаја о стању радова на изради, преглед нацрта 

елабората и припреми извештаја о резултатима јавног увида и стручне расправе, прегледу елабората пре 

овере и издавања урбанистичких планова; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, гео-наука или 

математичких наука (смер просторни планер); државни стручни испит, најмање пет година радног искуства 

у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови припреме и доношења урбанистичких планова 

Звање: Саветник Број извршилаца: 5 

Опис послова: Обавља послове припреме извештаја о стању радова на изради, преглед нацрта 

елабората и припреми извештаја о резултатима јавног увида и стручне расправе, прегледу елабората пре 

овере и издавања урбанистичких планова; учествује у пословима припреме мишљења о материјалима које 

разматра Комисија за планове и Савет за урбанизам Скупштине града; учествује у пословима израде 

извештаја, програма, планова, информација, анализа и других материјала за Скупштину града, 

Градоначелника, Градско веће и Главног урбанисту; припрема предлога одговора и извештаја на примедбе, 

представке и предлоге грађана и правних лица у вези припреме и доношења планских аката; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, гео-наука или 

математичких наука (смер просторни планер); државни стручни испит, најмање три године радног искуства 

у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови урбанистичког планирања 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља послове припреме, анализе и обраде реализације донетих планова; врши 

послове прибављања подлога за израду планова; учествује у пословима покретања иницијатива за израду и 

измену важећих планова; припрема извештаје о стању радова на изради нацрта елабората и припрема 

извештаје о резултатима јавног увида и стручне расправе; врши послове прегледа елабората пре овере и 

издавања свих урбанистичких планова; припрема мишљења о материјалима које разматра Комисија за 

планове и Савет за урбанизам Скупштине града; учествује у изради извештаја, програма, планова, 

информација, анализа и других материјала за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће и Главног 

урбанисту и израде извештаја о стању радова на изради планских аката и старање о њиховој изради; припрема 

предлоге одговора на примедбе, представке и предлоге грађана и правних лица у вези припреме и доношења 

планских аката; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, гео-наука или 
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математичких наука (смер просторни планер); државни стручни испит, најмање три године радног искуства 

у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови праћења процедуре доношења урбанистичких планова са аспекта геолошко-

геотехничких услова 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове праћења и контроле 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; припрема предлоге одговора на 

предлоге, примедбе и сугестије на захтев органа општина, града и Републике; врши послове пружања стручне 

помоћи по питањима из области геолошко-геотехничких услова из делокруга рада Одељења; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, биотехничког 

инжењерства или геолошког инжењерства; државни стручни испит, најмање три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке доношења урбанистичких планова 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у аналитичким пословима и пословима припреме извештаја о стању радова 

на изради, прегледу нацрта елабората и припреми извештаја о резултатима јавног увида и стручне расправе; 

врши послове прегледа елабората пре овере и издавања свих урбанистичких планова; учествује у пословима 

припреме извештаја о стању процедуре на изради планских аката и сарадње на њиховој изради; врши послове 

припремања предлога одговора на примедбе у вези јавног увида, представке и предлоге грађана и правних 

лица у вези припреме и доношења планских аката; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, биотехничких наука, 

гео-наука или математичких наука (смер просторни планер) или грађевинског инжењерства; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови за потребе комисије за планове 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Пружа стручну помоћ у пословима припремања седнице комисије за планове; учествује 

у пословима на изради записника и извештаја са седница Комисије за планове; учествује у вршењу послова 

на припреми закључака за материјале разматране на Комисији за планове; врши праћење извршења 

закључака и других аката Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године – у области економских 

наука; државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА 

 Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Сектора; распоређује послове у оквиру Одељења, односно на 

непосредне извршиоце; утврђује годишње и периодичне планове рада Сектора; организује, припрема и прати 

израду докумената из делокруга рада Сектора; припрема анализе, извештаје и информације из области 

спровођења планова; припрема анализе и информације за Скупштину града, Градоначелника, Градско веће 

и Главног урбанисту који се односе на спровођење планова и припрему урбанистичких пројеката и локација; 

учествује у изради годишњих и периодичних извештаја из делокруга рада Сектора; учествује у изради 

општих и појединачних аката из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, правних наука, гео-

наука или математичких наука (смер просторни планер) или грађевинског инжењерства; државни стручни 

испит, најмање пет година радног искуства као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за спровођење урбанистичких планова и издавање информације о локацији 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире израду докумената из делокруга рада Одељења; дефинише радне циљеве Одељења; организује 

послове на изради извештаја, информација, анализа и материјала из делокруга рада Одељења; предлаже и 

даје стручну помоћ о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и активности из делокруга рада 

Одељења; организује послове из делокруга Одељења који се односе на спровођење планова и уређење јавних 

површина; пружа стручну помоћ у пословима припреме нацрта и предлога интерних и појединачних аката 

из делокруга рада Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, грађевинског 

инжењерства, гео-наука или математичких наука (смер просторни планер); државни стручни испит, најмање 

пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови спровођења урбанистичких планова 

Звање: Саветник Број извршилаца: 8 

Опис послова: Поступа по захтевима за издавање информације о локацији; поступа по захтевима за 

издавање услова за формирање грађевинске парцеле у посебним случајевима; поступа по захтевима за 

утврђивање услова за формирање минималне парцеле за редовну употребу објекта; припрема предлоге одговора 

и извештаја на примедбе, представке и предлоге; припрема информације и извештаје из делокруга свог рада и 

предлаже предузимање одговарајућих мера или активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, гео-наука или 

математичких наука (смер просторни планер) или грађевинског инжењерства; државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови уређења јавних површина 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове на изради анализа програма уређења јавних површина, припремања 

сагласности на План постављања привремених објеката на јавним површинама; обавља послове припреме 
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мишљења Секретаријата на нацрте општинских планове за постављање објеката на јавним и другим 

површинама; обавља послове припремања урбанистичке сагласности и мишљења у случајевима када је то 

предвиђено посебним прописима; врши послове припреме материјала и мишљења који се разматрају од 

стране органа града и општине; врши праћење и проучавање стања у области уређења града и давање 

предлога за предузимање мера; врши послове праћења извршења закључака Скупштине града, 

Градоначелника, Градског већа и Главног урбанисте из области уређења града; обавља послове учешћа у 

изради прописа из области уређења града; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, грађевинског 

инжењерства, гео-наука или математичких наука (смер просторни планер) или саобраћајног инжењерства; 

државни стручни испит, најмање три година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Послови давања сагласности на постављање привремених објеката на јавним 

површинама 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове на контроли захтева и израде сагласности за постављање привремених 

објеката на јавним површинама; обавља послове на припреми мишљења и информација Секретаријата по 

захтевима за постављање привремених објеката на јавним површинама; врши вођење евиденција из 

делокруга рада Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године – у области архитектуре, 

грађевинског инжењерства, гео-наука или математичких наука (смер просторни планер); државни стручни 

испит, најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови спровођења урбанистичких планова и издавање информације о локацији 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручне послове у области спровођења планова; поступа по захтевима за 

издавање информације о локацији; обавља послове на припреми предлога одговора и извештаја на примедбе, 

представке и предлоге; врши преузимање предмета, вођење евиденционе књиге и отпрема аката; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године – у области архитектуре, 

грађевинског инжењерства, саобраћајног инжењерства, гео-наука или математичких наука (смер просторни 

планер); државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови издавања информације о локацији 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове поступања по захтевима за издавање информације о локацији; 

припрема предлоге одговора и извештаје на примедбе, представке и предлоге; врши преузимање предмета, 

вођење евиденционе књиге и послове отпремања аката; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању – технички смер; државни стручни 

испит, најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља оперативне и административне послове; врши преузимање предмета, вођење 

евиденционе књиге, развођење предмета и отпрема елабората; врши послове припреме за експедицију аката; 

врши вођење електронске евиденције података предмета на нивоу Одељења, односно Сектора; врши послове 

припреме података за израду извештаја по налогу начелника Одељења; обавља послове прегледа потпуности 



298 

и категоризације предмета; врши оверу техничке документације; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању – општи или технички смер; 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

Одељење за припрему урбанистичких пројеката и локација 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире 

израду докумената из делокруга рада Одељења; дефинише радне циљеве Одељења; организује послове на 

изради извештаја, информација, анализа и материјала из делокруга рада Одељења; предлаже и даје стручну 

помоћ о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и активности из делокруга рада Одељења; организује 

послове из делокруга Одељења који се односе на потврђивање урбанистичких пројеката и потврђивање 

пројеката парцелације и препарцелације; пружа стручну помоћ у пословима припреме нацрта и предлога 

интерних и појединачних аката из делокруга рада Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, гео-наука или 

математичких наука (смер просторни планер); државни стручни испит, најмање пет година радног искуства 

у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови спровођења поступка потврђивања урбанистичког пројекта, пројекта 

парцелације и препарцелације 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове поступања по захтевима за издавање потврде пројекта парцелације, 

потврде пројекта препарцелације и потврде урбанистичког пројекта; врши сарадњу са другим 

Секретаријатима ради прикупљања података о локацији, сарадњу са Дирекцијом за грађевинско земљиште и 

изградњу Београда, Републичким геодетским заводом и другим предузећима за израду планске и пројектне 

документације; учествује у раду на праћењу израде урбанистичких пројеката и спровођење поступка 

потврђивања урбанистичког пројекта; врши послове припреме материјала урбанистичког пројекта у циљу 

прибављања мишљења Комисије за планове; обавља послове на организовању и спровођењу јавне 

презентације урбанистичког пројекта; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, гео-наука или 

математичких наука (смер просторни планер); државни стручни испит, најмање пет година радног искуства 

у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови припреме урбанистичких пројеката и локација 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Поступања по захтевима за издавање потврде урбанистичког пројекта; обавља сарадњу 

са другим Секретаријатима ради прикупљања података о локацији, сарадњу са Дирекцијом за грађевинско 

земљиште и изградњу Београда, Републичким геодетским заводом и другим предузећима за израду планске 

и пројектне документације; обавља послове праћења израде урбанистичких пројеката и спровођење поступка 

потврђивања урбанистичког пројекта; врши припрему материјала урбанистичког пројекта у циљу 

прибављања мишљења Комисије за планове; обавља организовање и спровођење јавне презентације 

урбанистичког пројекта; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, грађевинског 

инжењерства, гео-наука или математичких наука (смер просторни планер); државни стручни испит, најмање 

три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке на припреми урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и 

препарцелације 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: учествује у пословима поступања по захтевима за издавање потврде урбанистичког 

пројекта, потврде пројекта препарцелације и препарцелације; учествује у пословима сарадње са другим 

секретаријатима ради прикупљања података о локацији и предузећима за израду планске и пројектне 

документације; пружа стручну помоћ у праћењу израде урбанистичких пројеката и спровођење поступка 

потврђивања урбанистичког пројеката и пројектне документације; учествује у пословима припреме 

материјала урбанистичког пројекта у циљу прибављања мишљења Комисије за планове; врши организовање 

и спровођење јавне презентације урбанистичког пројекта; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, грађевинског 

инжењерства, гео-наука или математичких наука (смер просторни планер); положен државни стручни испит, 

завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу 

са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља оперативне и административне послове на припремању, прегледању, 

распоређивању, евидентирању и достављању у рад аката и предмета; врши послове развођења предмета и 

аката; обавља примање телефонских позива и давање телефонских обавештења; обавља послове вођења 

евиденције о времену и месту одржавања састанака; врши отпремање поште; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању – општи или технички смер; 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

СЕКТОР ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ У ПОСТУПКУ 

ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Сектора; распоређује послове у оквиру Одељења, односно на 

непосредне извршиоце; утврђује годишње и периодичне планове рада Сектора; организује, припрема и прати 

израду докумената и примену прописа из делокруга рада Сектора; координира поступак спровођења 

обједињене процедуре у складу са законом и подзаконским актима; припрема анализе, извештаје и 

информације из области Обједињене процедуре; учествује у изради годишњих и периодичних извештаја из 

делокруга рада Сектора; учествује у изради општих и појединачних аката из делокруга Сектора; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука, архитектуре или 

грађевинског инжењерства; државни стручни испит, најмање седам година радног искуства као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за издавање локацијских услова у поступку обједињене процедуре 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад у 

Одељењу; обавља стручно-оперативне послове који се односе на спровођење планских докумената у 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем из делокруга рада Одељења; верификује 

нацрте докумената-закључке и локацијске услове; израђује извештаје и процедуре из делокруга Одељења; 

даје смернице у обављању пословних процеса, процедура и активности из делокруга Одељења; стара се о 

благовременом достављању издатих локацијских услова ради објављивања у Регистру обједињене 

процедуре; пружа стручну помоћ у пословима припреме нацрта и предлога интерних и појединачних аката 

из делокруга рада Одељења; учествује у изради годишњих и периодичних извештаја из делокруга рада 

Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука, архитектуре или 

грађевинског инжењерства; државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови издавања локацијских услова за комплексе и стамбено-пословне објекте 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Припрема потребну документацију и податке ради спровођења планских докумената у 

поступку спровођења обједињене процедуре; проверава испуњеност формалних услова за издавање 

локацијских услова за комплексе и стамбено-пословне објекте у поступку обједињене процедуре из 

делокруга рада Одељења; у поступку обједињене процедуре обраћа се органу надлежном за послове 

државног премера и катастра ради прибављања копије плана и копије плана водова у складу са важећим 

законом и подзаконским актима; врши послове припреме техничког извештаја о извршеном увиду у идејно 

решење; припрема документацију и нацрт локацијских услова из делокруга рада Одељења; обавља послове 

припреме предлога одговора и извештаја на примедбе, представке грађана; врши послове припреме 

материјала за Комисију за планове; у поступку обједињене процедуре обраћа се имаоцима јавних овлашћења 

ради прибављања услова за прикључење и пројектовање и врши проверу да ли је идејно решење, које је 

саставни део захтева за издавање локацијских услова урађено у складу са законом односно подзаконским 

актима и важећом планском документацијом; припрема информације и извештаје из делокруга свог рада и 

предлаже предузимање одговарајућих мера или активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, грађевинског 

инжењерства, гео-наука или математичких наука (смер просторни планер); државни стручни испит, најмање 

пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови издавања локацијских услова 

Звање: Саветник Број извршилаца: 7 

Опис послова: учествује у поступку провере испуњености формалних услова за издавање локацијских 

услова у поступку обједињене процедуре за објекте и доградњу објеката из надлежности Одељења; у 

поступку обједињене процедуре обраћа се органу надлежном за послове државног премера и катастра ради 

прибављања копије плана и копије плана водова у складу са важећим законом и подзаконским актима; обраћа 

се имаоцима јавних овлашћења ради прибављања услова за прикључење и пројектовање; у поступку 

обједињене процедуре врши проверу да ли је идејно решење, које је саставни део захтева за издавање 

локацијских услова, урађено у складу са законом односно подзаконским актима и важећом планском 

документацијом; припрема технички извештај о извршеном увиду у идејно решење; припрема документацију 

и нацрт локацијских услова; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, грађевинског 

инжењерства, гео-наука или математичких наука (смер просторни планер); државни стручни испит, најмање 

три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови издавања локацијских услова за стамбено-пословне објекте 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Учествује у поступку провере испуњености формалних услова за издавање локацијских 

услова у поступку обједињене процедуре за стамбено-пословне објекте и доградњу објеката из надлежности 

Одељења; у поступку обједињене процедуре обраћа се органу надлежном за послове државног премера и 

катастра ради прибављања копије плана и копије плана водова у складу са важећим законом и подзаконским 

актима; у поступку обједињене процедуре обраћа се имаоцима јавних овлашћења ради прибављања услова 

за прикључење и пројектовање; врши проверу да ли је идејно решење, које је саставни део захтева за 

издавање локацијских услова, урађено у складу са законом односно подзаконским актима и важећом 

планском документацијом; припрема технички извештај о извршеном увиду у идејно решење; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, грађевинског 

инжењерства или биотехничких наука; државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља оперативне и административне послове; врши вођење електронских база 

података предмета на нивоу Одељења; обавља послове преузимања и развођења предмета, вођења 

евиденционе књиге, припреме аката за експедицију; врши послове припреме података за израду извештаја 

по налогу начелника Одељења; врши послове припреме овере техничке документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању – општи или технички смер; 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

Одељење за издавање грађевинске дозволе у поступку обједињене процедуре 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења; пружа стручна упутства, координира, организује и 

надзире рад у Одељењу; стара се о поштовању законских рокова за поступања у Одељењу; координира 

активности са регистратором у обједињеној процедури и пружа стручну помоћ у поступку издавања 

електронских дозвола путем софтвера; верификује документа, нацрте закључака и друга акта у оквиру 

обједињене процедуре из делокруга рада Одељења; израђује извештаје и процедуре из делокруга Одељења; 

даје смернице у обављању пословних процеса, процедура и активности из делокруга Одељења; дефинише 

стратешке и оперативне циљеве Одељења; пружа стручну помоћ у пословима припреме нацрта и предлога 

интерних и појединачних аката из делокруга рада Одељења; учествује у изради годишњих и периодичних 

извештаја из делокруга рада Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука, архитектуре или 
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грађевинског инжењерства; државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови контроле сложене техничке документације 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши преглед и проверава испуњеност формалних услова техничке документације која 

се прилаже уз захтеве поднете кроз ЦИС за издавање грађевинских, привремених грађевинских дозвола, као 

и захтева за измену грађевинских дозвола; проверава усклађеност предметне документације са локацијским 

условима; учествује у изради предлога решења грађевинских или привремених грађевинских дозвола; 

координира израду закључка о одбацивању захтева; проверава испуњеност услова за пријаву радова; 

проверава испуњеност услова по пријави о завршетку израде темеља и завршетку израде објекта у 

конструктивном смислу кроз ЦИС и обавештава грађевинску инспекцију о приспелим изјавама; припрема 

извештаје и анализе о уоченим проблемима о чему обавештава руководиоца Одељења; припрема 

информације и извештаје из делокруга свог рада и предлаже предузимање одговарајућих мера или 

активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука, архитектуре, 

грађевинског инжењерства, машинског инжењерства или електротехничког инжењерства; државни стручни 

испит, најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови вођења управног поступка у поступку издавања грађевинске, привремене 

грађевинске дозволе и решења за изградњу објекта и извођење радова за које се не издаје 

грађевинске дозвола 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Врши контролу података и испуњеност формалних услова које садржи захтев поднет 

кроз ЦИС за издавање грађевинских и привремених грађевинских дозвола, као и решења о одобрењу 

извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола, у погледу законом прописаних услова у делу 

имовинско-правних односа и вођења управног поступка; припрема нацрте решења грађевинских и 

привремених грађевинских дозвола, као и предлоге решења за изградњу објеката и извођење радова за које 

се не издаје грађевинска дозвола; врши утврђивање испуњености услова за пријаву отпочињања радова и 

прослеђивања пројеката за извођење на противпожарну сагласност МУП-у; прати утврђене ставове других 

органа и судова из области имовинско-правних односа ради уједначености праксе у тој области; припрема 

информације и извештаје из делокруга свог рада и предлаже предузимање одговарајућих мера или 

активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука, архитектуре или 

грађевинског инжењерства; државни стручни испит; најмање три година радног искуства у струци као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови контроле техничке документације и израде нацрта решења из области 

грађевинских послова 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Учествује у пословима прегледа и провере испуњеност формалних услова техничке 

документације која се прилаже уз захтеве поднете кроз ЦИС за издавање грађевинских, привремених 

грађевинских дозвола, захтева за измену грађевинских дозвола и решења за изградњу објекта и извођење 

радова за које се не издаје грађевинске дозвола; проверава усклађеност предметне документације са 

локацијским условима; учествује у изради предлога решења грађевинских или привремених грађевинских 

дозвола и решења за изградњу објекта и извођење радова за које се не издаје грађевинске дозвола проверава 

испуњеност услова за пријаву радова; проверава испуњеност услова по пријави о завршетку израде темеља 
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и завршетку израде објекта у конструктивном смислу кроз ЦИС и обавештава грађевинску инспекцију о 

приспелим изјавама; припрема информације и извештаје из делокруга свог рада и предлаже предузимање 

одговарајућих мера или активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, правних наука или 

грађевинског инжењерства; државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови контроле техничке документације 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Учествује у пословима прегледа и провере испуњеност формалних услова техничке 

документације која се прилаже уз захтеве поднете кроз ЦИС за издавање грађевинских, привремених 

грађевинских дозвола, захтева за измену грађевинских дозвола и решења за изградњу објекта и извођење 

радова за које се не издаје грађевинске дозвола; проверава усклађеност предметне документације са 

локацијским условима; учествује у израду предлога закључка о одбацивању захтева; проверава испуњеност 

услова за пријаву радова; проверава испуњеност услова по пријави о завршетку израде темеља и завршетку 

израде објекта у конструктивном смислу кроз ЦИС и обавештава грађевинску инспекцију о приспелим 

изјавама; припрема информације и извештаје из делокруга свог рада и предлаже предузимање одговарајућих 

мера или активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, грађевинског 

инжењерства, машинског инжењерства или електротехничког инжењерства; државни стручни испит, 

најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови израде нацрта решења из области грађевинских послова 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Пружа подршку у вршењу контроле података и испуњеност формалних услова које 

садржи захтев поднет кроз ЦИС за издавање грађевинских, привремених грађевинских дозвола, као и решења 

о одобрењу извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола, у погледу законом прописаних услова 

у делу имовинско-правних односа; учествује у припреми нацрта решења грађевинских, привремених 

грађевинских дозвола, као и предлоге решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје 

грађевинска дозвола; учествује у вршењу утврђивања испуњености услова за пријаву отпочињања радова и 

прослеђивања пројеката за извођење на противпожарну сагласност МУП-у; учествује у праћењу утврђених 

ставова других органа и судова из области имовинско-правних односа ради уједначености праксе у тој 

области; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука, архитектуре или 

грађевинског инжењерства; државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља оперативне и административне послове; послове вођења електронских база 

података предмета на нивоу Одељења, односно Сектора; врши преузимање и развођење предмета, вођење 

евиденционе књиге, припрему аката за експедицију; обавља послове припреме података за израду извештаја 
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по налогу начелника Одељења; врши послове припреме за оверу техничке документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању – општи или технички смер; државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за издавање употребне дозволе у поступку обједињене процедуре 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења; пружа стручна упутства, координира, организује и 

надзире рад у Одељењу; стара се о поштовању законских рокова за поступања у Одељењу; координира 

активности са регистратором у обједињеној процедури и пружа стручну помоћ у поступку издавања 

електронских дозвола путем софтвера; верификује документа, нацрте закључака и друга акта у оквиру 

обједињене процедуре из делокруга рада Одељења; израђује извештаје и процедуре из делокруга Одељења; 

даје смернице у обављању пословних процеса, процедура и активности из делокруга Одељења; дефинише 

стратешке и оперативне циљеве Одељења; пружа стручну помоћ у пословима припреме нацрта и предлога 

интерних и појединачних аката из делокруга рада Одељења; учествује у изради годишњих и периодичних 

извештаја из делокруга рада Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука, архитектуре или 

грађевинског инжењерства; државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови издавања употребне дозволе 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Учествује у пословима прегледа и провере испуњеност формалних услова техничке и 

друге документације која се прилаже уз захтеве поднете кроз ЦИС за издавање употребне дозволе; проверава 

усклађеност поднете документације са издатом грађевинском дозволом; учествује у израду предлога 

закључка о одбацивању захтева; припрема предлоге одговора и извештаје на примедбе и представке 

физичких и правних лица; припрема информације и извештаје из делокруга свог рада и предлаже 

предузимање одговарајућих мера или активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, грађевинског 

инжењерства, машинског инжењерства или електротехничког инжењерства; државни стручни испит, 

најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови решавања у управном поступку за издавање употребне дозволе 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у пословима прегледа и провере испуњеност формалних услова техничке и 

друге документације која се прилаже уз захтеве поднете кроз ЦИС за издавање употребне дозволе; обавља 

послове решавања у управном поступку по захтевима за издавање употребне дозволе у првом степену; у 

поступку обједињене процедуре обраћа се органу надлежном за послове државног премера и катастра ради 

уписа права својине на новоизграђеном објекту у складу са важећим законом и подзаконским актима; 

учествује у пословима решавања у управном поступку по поднетим ванредним правним лековима, из 

надлежности Секретаријата као првостепеног органа, против правоснажног решења о употребној дозволи; 

припрема одговоре и извештаје на примедбе и представке грађана; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука, архитектуре или 

грађевинског инжењерства; државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови прегледа документације за издавање уверења и потврде о посебним деловима 

објекта 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у пословима прегледа техничке документације за израду уверења о посебним 

деловима објекта на основу издатог решења о употребној дозволи и записника комисије за технички 

извештај; израђује нацрт уверења и потврде о посебним деловима на основу увида у техничку документацију 

за издату грађевинску дозволу; врши пријем странака и пружа потребна обавештења; врши послове израде 

предлога обавештења по поднетим захтевима; обавља послове припреме података за израду извештаја по 

налогу начелника Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; државни стручни испит, најмање три године 

радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови учествовања у решавању у управном поступку за издавање употребне дозволе 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Пружа подршку у пословима прегледа и провере испуњеност формалних услова 

техничке и друге документације која се прилаже уз захтеве поднете кроз ЦИС за издавање употребне дозволе; 

учестује у обављању послова решавања у управном поступку по захтевима за издавање употребне дозволе у 

првом степену; учествује у пословима обраћања органу надлежном за послове државног премера и катастра 

ради уписа права својине на новоизграђеном објекту у складу са важећим законом и подзаконским актима; 

учествује у пословима решавања у управном поступку по поднетим ванредним правним лековима, из 

надлежности Секретаријата као првостепеног органа, против правоснажног решења о употребној дозволи; 

учествује у припремању предлога одговора на примедбе и представке грађана; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука, архитектуре или 

грађевинског инжењерства; државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Послови издавања уверења и потврде о посебним деловима објекта 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Пружа стручну помоћ у вршењу прегледа техничке документације за израду уверења 

о посебним деловима објекта на основу издатог решења о употребној дозволи и записника комисије за 

технички извештај; сарађује у пословима израде нацрта потврде о посебним деловима на основу увида у 

техничку документацију и издату грађевинску дозволу; пружа подршку код пријема странака и пружа 

потребна обавештења; пружа стручну помоћ код израде предлога обавештења по поднетим захтевима; 

сарађује на пословима припреме података за израду извештаја по налогу начелника Одељења; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 

ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године – у области архитектуре, 

грађевинског инжењерства, саобраћајног инжењерства или гео-наука или математичких наука (смер 

просторни планер); државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ОБЈЕКТЕ 

ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ВЕЛИКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Сектора; распоређује послове у оквиру Одељења, односно на 

непосредне извршиоце; утврђује годишње и периодичне планове рада Сектора; организује, припрема и прати 

израду докумената и примену прописа из делокруга рада Сектора; координира поступак спровођења 

обједињене процедуре у складу са законом и подзаконским актима; припрема анализе, извештаје и 

информације из области Обједињене процедуре; учествује у изради годишњих и периодичних извештаја из 

делокруга рада Сектора; учествује у изради општих и појединачних аката из делокруга Сектора; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука, архитектуре, 

грађевинског инжењерства, машинског инжењерства или електротехничког инжењерства; државни стручни 

испит, најмање седам година радног искуства као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте јавне намене у поступку 

обједињене процедуре 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад Одељења; пружа стручна упутства, координира и надзире 

рад у Одељењу; стара се о поштовању законских рокова за поступања у Одељењу; координира активности 

са регистратором у обједињеној процедури и пружа стручну помоћ у поступку издавања електронских 

дозвола путем софтвера; верификује документа, нацрте закључака и друга акта у оквиру обједињене 

процедуре из делокруга рада Одељења; израђује извештаје и процедуре из делокруга Одељења; даје смернице 

у обављању пословних процеса, процедура и активности из делокруга Одељења; дефинише стратешке и 

оперативне циљеве Одељења; пружа стручну помоћ у пословима припреме нацрта и предлога интерних и 

појединачних аката из делокруга рада Одељења; учествује у изради годишњих и периодичних извештаја из 

делокруга рада Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука, архитектуре, 

грађевинског инжењерства, машинског инжењерства или електротехничког инжењерства; државни стручни 

испит, најмање седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови издавања локацијских услова, грађевинске, привремене грађевинске дозволе и 

решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола 

за објекте јавне намене 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши преглед и проверава испуњеност формалних услова техничке документације која 

се прилаже уз захтеве поднете кроз ЦИС за издавање локацијских услова, грађевинских, привремених 

грађевинских дозвола, као и захтева за измену грађевинских дозвола, решења за изградњу објекта и извођење 

радова за које се не издаје грађевинска дозвола и употребне дозволе за објекте јавне намене; учествује у 

изради предлога решења локацијских услова, грађевинских или привремених грађевинских дозвола из 

делокруга рада Одељења; координира израду закључка о одбацивању захтева; проверава испуњеност услова 

по пријави о завршетку израде темеља и завршетку израде објекта у конструктивном смислу кроз ЦИС из 

делокруга рада Одељења; припрема извештаје и анализе о уоченим проблемима о чему обавештава 

руководиоца Одељења; припрема информације и извештаје из делокруга свог рада и предлаже предузимање 

одговарајућих мера или активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, грађевинског 

инжењерства, машинског инжењерства или електротехничког инжењерства; државни стручни испит, 

најмање седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови издавања локацијских услова и контроле техничке документације из области 

грађевинских послова за објекте јавне намене 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Учествује у пословима прегледа и провере испуњеност формалних услова техничке 

документације која се прилаже уз захтеве поднете кроз ЦИС за издавање локацијских услова, грађевинских, 

привремених грађевинских дозвола, као и захтева за измену грађевинских дозвола, решења за изградњу 

објекта и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола и употребне дозволе за објекте јавне 

намене; поступа по захтевима за издавање информације о локацији из делокруга рада Одељења; учествује у 

изради предлога решења локацијских услова, грађевинских или привремених грађевинских дозвола из 

делокруга рада Одељења; учествује у израду закључка о одбацивању захтева; проверава испуњеност услова 

по пријави о завршетку израде темеља и завршетку израде објекта у конструктивном смислу кроз ЦИС из 

делокруга рада Одељења; подноси захтеве за прикључење на инфраструктуру имаоцима јавних овлашћења 

припрема информације и извештаје из делокруга свог рада и предлаже предузимање одговарајућих мера или 

активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, грађевинског 

инжењерства, машинског инжењерства, електротехничког инжењерства или саобраћајног инжењерства; 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно-техничке послове за потребе одељења и то: завођење и 

архивирање предмета, преузимање предмета по реверсима, припрему за експедицију аката, фотокопирање за 

потребе одељења и заинтересованих лица, пружање техничке помоћи начелнику одељења приликом овере 

техничке документације; врши послове вођења електронске евиденције података предмета на нивоу 

Одељења, односно Сектора; врши припрему података за израду извештаја по налогу начелника Одељења; 

обавља послове експедиције за потреба Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, општи или технички смер; положен 

државни стручни испит; завршен приправнички стаж као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за издавање локацијских услова и грађевинске послове за објекте инфраструктуре у 

поступку обједињене процедуре 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у Одељењу; пружа стручна упутства, координира и надзире 

рад у Одељењу; стара се о поштовању законских рокова за поступања у Одељењу; координира активности 

са регистратором у обједињеној процедури и пружа стручну помоћ у поступку издавања електронских 

дозвола путем софтвера; верификује документа, нацрте закључака и друга акта у оквиру обједињене 

процедуре из делокруга рада Одељења; израђује извештаје и процедуре из делокруга Одељења; даје смернице 

у обављању пословних процеса, процедура и активности из делокруга Одељења; дефинише стратешке и 

оперативне циљеве Одељења; пружа стручну помоћ у пословима припреме нацрта и предлога интерних и 

појединачних аката из делокруга рада Одељења; учествује у изради годишњих и периодичних извештаја из 

делокруга рада Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области архитектуре, грађевинског 

инжењерства, машинског инжењерства или електротехничког инжењерства; положен државни стручни 

испит; најмање седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови издавања локацијских услова и контролу техничке документације за објекте 

инфраструктуре у области машинског инжењерства 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши послове прегледа и провере испуњеност формалних услова техничке 

документације која се прилаже уз захтеве поднете кроз ЦИС за издавање локацијских услова, грађевинских, 

привремених грађевинских дозвола, као и захтева за измену грађевинских дозвола, решења за изградњу 

објекта и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола и употребне дозволе за објекте 

инфраструктуре; учествује у изради предлога решења локацијских услова, грађевинских или привремених 

грађевинских дозвола из делокруга рада Одељења; учествује у израду закључка о одбацивању захтева; 

проверава испуњеност услова по пријави о завршетку израде темеља и завршетку израде објекта у 

конструктивном смислу кроз ЦИС из делокруга рада Одељења; подноси захтеве за прикључење на 

инфраструктуру имаоцима јавних овлашћења; припрема информације и извештаје из делокруга свог рада и 

предлаже предузимање одговарајућих мера или активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области машинског инжењерства, 

архитектуре, грађевинског инжењерства или електротехничког инжењерства; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови издавања локацијских услова и контролу техничке документације за објекте 

инфраструктуре у оквиру електротехничког инжењерства 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у вршењу послова прегледа и провере испуњеност формалних услова 

техничке документације која се прилаже уз захтеве поднете кроз ЦИС за издавање локацијских услова, 

грађевинских, привремених грађевинских дозвола, као и захтева за измену грађевинских дозвола, решења за 

изградњу објекта и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола и употребне дозволе за објекте 

инфраструктуре у оквиру електротехничког инжењерства; учествује у изради предлога решења локацијских 

услова, грађевинских или привремених грађевинских дозвола из делокруга рада Одељења; учествује у израду 

закључка о одбацивању захтева; проверава испуњеност услова по пријави о завршетку израде темеља и 

завршетку израде објекта у конструктивном смислу кроз ЦИС из делокруга рада Одељења; подноси захтеве 

за прикључење на инфраструктуру имаоцима јавних овлашћења; припрема информације и извештаје из 

делокруга свог рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области електротехничког 

инжењерства; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови издавања локацијских услова и контролу техничке документације за објекте 

инфраструктуре 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у вршењу послова прегледа и провере испуњеност формалних услова 

техничке документације која се прилаже уз захтеве поднете кроз ЦИС за издавање локацијских услова, 

грађевинских, привремених грађевинских дозвола, као и захтева за измену грађевинских дозвола, решења за 
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изградњу објекта и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола и употребне дозволе за објекте 

инфраструктуре; учествује у изради предлога решења локацијских услова, грађевинских или привремених 

грађевинских дозвола из делокруга рада Одељења; учествује у израду закључка о одбацивању захтева; 

проверава испуњеност услова по пријави о завршетку израде темеља и завршетку израде објекта у 

конструктивном смислу кроз ЦИС из делокруга рада Одељења; подноси захтеве за прикључење на 

инфраструктуру имаоцима јавних овлашћења; припрема информације и извештаје из делокруга свог рада; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области архитектуре, грађевинског 

инжењерства, електротехничког инжењерства, машинског инжењерства или саобраћајног инжењерства; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

Одељење за управно-правне послове за објекте јавне намене и велике инвестиције у поступку 

обједињене процедуре 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у Одељењу; пружа стручна упутства, координира и надзире 

рад у Одељењу; стара се о поштовању законских рокова за поступања у Одељењу; координира активности 

са регистратором у обједињеној процедури и пружа стручну помоћ у поступку издавања електронских 

дозвола путем софтвера; верификује документа, нацрте закључака и друга акта у оквиру обједињене 

процедуре из делокруга рада Одељења; израђује извештаје и процедуре из делокруга Одељења; даје смернице 

у обављању пословних процеса, процедура и активности из делокруга Одељења; дефинише стратешке и 

оперативне циљеве Одељења; пружа стручну помоћ у пословима припреме нацрта и предлога интерних и 

појединачних аката из делокруга рада Одељења; учествује у изради годишњих и периодичних извештаја из 

делокруга рада Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука; државни стручни 

испит; најмање седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Вођење управног поступка из области грађевинских послова за објекте јавне намене и 

велике инвестиције 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши контролу података и испуњеност формалних услова које садржи захтев поднет 

кроз ЦИС за издавање грађевинских и привремених грађевинских дозвола, као и решења о одобрењу 

извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола, у погледу законом прописаних услова у делу 

имовинско-правних односа и вођења управног поступка за јавне објекте, објекте инфраструктуре и велике 

инвестиције; припрема нацрте решења грађевинских и привремених грађевинских дозвола, као и предлоге 

решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола из делокруга рада 

Сектора; врши утврђивање испуњености услова за пријаву отпочињања радова и прослеђивања пројеката за 

извођење на противпожарну сагласност МУП-у; прати утврђене ставове других органа и судова из области 

имовинско-правних односа ради уједначености праксе у тој области; припрема информације и извештаје из 

делокруга свог рада и предлаже предузимање одговарајућих мера или активности; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука; државни стручни 

испит; најмање седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Послови вођења управног поступка у поступку издавања грађевинске, привремене 

грађевинске дозволе и решења за изградњу објекта и извођење радова за које се не издаје 

грађевинска дозвола за објекте јавне намене и велике инвестиције 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши контролу података и испуњеност формалних услова које садржи захтев поднет 

кроз ЦИС за издавање грађевинских и привремених грађевинских дозвола, као и решења о одобрењу извођења 

радова за које се не издаје грађевинска дозвола, у погледу законом прописаних услова у делу имовинско-

правних односа и вођења управног поступка за јавне објекте, објекте инфраструктуре и велике инвестиције; 

припрема нацрте решења грађевинских и привремених грађевинских дозвола, као и предлоге решења за 

изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола из делокруга рада Сектора; врши 

утврђивање испуњености услова за пријаву отпочињања радова и прослеђивања пројеката за извођење на 

противпожарну сагласност МУП-у; припрема информације и извештаје из делокруга свог рада и предлаже 

предузимање одговарајућих мера или активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука; државни стручни 

испит, најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни послови из области грађевинских послова за објекте јавне намене и 

велике инвестиције 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Учествује у контроли података и испуњеност формалних услова које садржи захтев 

поднет кроз ЦИС за издавање грађевинских и привремених грађевинских дозвола, као и решења о одобрењу 

извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола, у погледу законом прописаних услова у делу 

имовинско-правних односа и вођења управног поступка за јавне објекте, објекте инфраструктуре и велике 

инвестиције; учествује у припреми нацрта решења грађевинских и привремених грађевинских дозвола, као 

и предлоге решења за изградњу објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола из 

делокруга рада Сектора; учествује у вршењу утврђивање испуњености услова за пријаву отпочињања радова 

и прослеђивања пројеката за извођење на противпожарну сагласност МУП-у; припрема информације и 

извештаје из делокруга свог рада и предлаже предузимање одговарајућих мера или активности; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука; државни стручни 

испит, најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке на управно-правним пословима за објекте јавне намене и велике 

инвестиције 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Пруже стручну подршку у пословима контроле података и испуњености формалних 

услова које садржи захтев поднет кроз ЦИС за издавање грађевинских и привремених грађевинских дозвола, 

као и решења о одобрењу извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола, у погледу законом 

прописаних услова у делу имовинско-правних односа и вођења управног поступка за јавне објекте, објекте 

инфраструктуре и велике инвестиције; пружа стручну помоћ у припреми нацрта решења грађевинских и 

привремених грађевинских дозвола, као и предлоге решења за изградњу објеката и извођење радова за које 

се не издаје грађевинска дозвола из делокруга рада Сектора; учествује у вршењу утврђивање испуњености 

услова за пријаву отпочињања радова и прослеђивања пројеката за извођење на противпожарну сагласност 

МУП-у; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука; државни стручни 

испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у 

складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно-техничке послове за потребе одељења и то: завођење и 

архивирање предмета, преузимање предмета по реверсима, врши припрему аката за експедицију, 

фотокопирање за потребе Одељења и заинтересованих лица, пружање техничке помоћи начелнику Одељења 

приликом овере техничке документације, вођење електронске евиденције издатих грађевинских и 

употребних дозвола, потврда о пријави радова из делокруга рада одељења и Сектора; припрема података за 

израду извештаја по налогу начелника Одељења; врши послове експедиције за потребе Одељења; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању – општи или технички смер; 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

Одељење за издавање локацијских услова и грађевинске послове за велике инвестиције у поступку 

обједињене процедуре 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у Одељењу; пружа стручна упутства, координира и надзире 

рад у Одељењу; стара се о поштовању законских рокова за поступања у Одељењу; координира активности 

са регистратором у обједињеној процедури и пружа стручну помоћ у поступку издавања електронских 

дозвола путем софтвера; верификује документа, нацрте закључака и друга акта у оквиру обједињене 

процедуре из делокруга рада Одељења; израђује извештаје и процедуре из делокруга Одељења; даје смернице 

у обављању пословних процеса, процедура и активности из делокруга Одељења; дефинише стратешке и 

оперативне циљеве Одељења; пружа стручну помоћ у пословима припреме нацрта и предлога интерних и 

појединачних аката из делокруга рада Одељења; учествује у изради годишњих и периодичних извештаја из 

делокруга рада Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука, архитектуре, 

грађевинског инжењерства, машинског инжењерства или електротехничког инжењерства; државни стручни 

испит; најмање седам година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови израде предлога локацијских услова и аката из области грађевинских послова за 

велике инвестиције 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Врши преглед и проверава испуњеност формалних услова техничке документације која 

се прилаже уз захтеве поднете кроз ЦИС за издавање локацијских услова, грађевинских, привремених 

грађевинских дозвола, као и захтева за измену грађевинских дозвола, решења за изградњу објекта и извођење 

радова за које се не издаје грађевинска дозвола и употребне дозволе за велике инвестиције; учествује у изради 

предлога локацијских услова, предлога решења грађевинских или привремених грађевинских дозвола из 

делокруга рада Одељења; учествује у изради закључка о одбацивању захтева; проверава испуњеност услова 

по пријави о завршетку израде темеља и завршетку израде објекта у конструктивном смислу кроз ЦИС из 

делокруга рада Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области правних наука, архитектуре, 

грађевинског инжењерства, машинског инжењерства или електротехничког инжењерства; државни стручни 

испит, најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови издавања локацијских услова и контрола техничке документације из области 

грађевинских послова за велике инвестиције 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у пословима прегледа и провере испуњеност формалних услова техничке 

документације која се прилаже уз захтеве поднете кроз ЦИС за издавање локацијских услова, грађевинских, 

привремених грађевинских дозвола, као и захтева за измену грађевинских дозвола, употребних дозвола, 

решења за изградњу објекта и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола и употребне дозволе 

за велике инвестиције; поступа по захтевима за издавање информације о локацији из делокруга рада 

Одељења; учествује у изради предлога локацијских услова; учествује у израду закључка о одбацивању 

захтева; проверава испуњеност услова по пријави о завршетку израде темеља и завршетку израде објекта у 

конструктивном смислу кроз ЦИС из делокруга рада Одељења; подноси захтеве за прикључење на 

инфраструктуру имаоцима јавних овлашћења; припрема информације и извештаје из делокруга свог рада и 

предлаже предузимање одговарајућих мера или активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету – у области архитектуре, грађевинског 

инжењерства или саобраћајног инжењерства; државни стручни испит, најмање три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно-техничке послове за потребе одељења и то: завођење и 

архивирање предмета, преузимање предмета по реверсима, врши припрему аката за експедицију, 

фотокопирање за потребе Одељења и заинтересованих лица, пружа техничке помоћи начелнику Одељења 

приликом овере техничке документације, вођење електронске евиденције издатих грађевинских и 

употребних дозвола, потврда о пријави радова из делокруга рада одељења и Сектора; припрема података за 

израду извештаја по налогу начелника Одељења; врши послове експедиције за потребе Одељења; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању – општи или технички смер; 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

5.  

Члан 81. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 5 5 

Самостални саветник 15 15 

Саветник  19 41 

Млађи саветник  13 17 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 1 2 

Виши референт 6 6 

Референт / / 

Млађи референт 2 2 

Укупно: 64 91 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове сходно Одлуци о Градској управи града Београда 

Услови: Стечено високо образовање на основним студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету из области друштвених или техничко-технолошких 

наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове сходно Одлуци о Градској управи града Београда 

Услови: Стечено високо образовање на основним студијама у обиму од најмање 240 ESPB, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету друштвених или техничко-технолошких наука, 

положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички секретар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем телефонских позива, давање телефонских веза и обавештења; води 

евиденцију о времену и месту одржавања састанака; води евиденцију о присуству и одсуству радника са 

посла; прима и отпрема пошту преко интерних доставних књига, прима пошту из књиге примљене поште на 

личност; обавља послове у вези коришћења службених кола, путних налога, употребе печата и сређивања и 

евидентирања службених гласила, као и остале канцеларијске послове за потребе секретара и подсекретара; 

води евиденцију о завођењу и развођењу предмета, врши одлагање, чување и архивирање предмета; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање пет година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА, ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНИХ НАМЕНА, УПРАВЉАЊА 

ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ И УПРАВЉАЊА ПИЈАЦАМА И УПРАВЉАЊА 

ПАРКОВИМА И ОБЕЗБЕЂИВАЊА УСЛОВА ЗА УРЕЂЕЊЕ, УПОТРЕБУ, УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ЗАШТИТУ ПАРКОВА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове и то: руководи, организује и усмерава рад Сектора, утврђује, 

припрема предлоге и предузима мере унапређења комуналних делатности припрема извештаје, информације 

и друге стручно аналитичке материјале из надлежности сектора; стара се о благовременом, законитом и 

правилном извршавање послова из делокруга Сектора; распоређује послове на Одељења и непосредне 

извршиоце, даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; координира, припрема и прати 

реализацију редовних програма одржавања и инвестиција и прати обављање делатности из надлежности 

сектора; координира припрему финансијског плана и прати његову реализацију; одобрава ситуације и рачуне 

за извршене радове, услуге и испоручена добра; обавља и друге послове по налогу секретара. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука или 

техничко-технолошких наука на основним студијама у обиму од најмање 240 EСПБ, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Води евиденције о завођењу и развођењу предмета за потребе Сектора,; врши пријем 

нових предмета и води њихову евиденцију у писаном и електронском облику; врши расподелу предмета по 

одељењима и архивирање завршених предмета; води евиденције о e-mail питањима грађана и врши расподелу 

по одељењима; формира табеле у које се уносе наручени премери и предрачуни, дате сагласности на 

предмере и радови ЈКП „Зеленило Београд”; заводи ситуације и рачуне које испостављају комунална 

предузећа; копира, експедује пошту и факс; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање пет година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за праћење одржавања чистоће, поправки у оквиру јавних зелених површина, управљања 

гробљима и погребне услуге, управљања пијацама и управљања парковима и обезбеђивања услова 

за уређење, употребу, унапређење и заштиту паркова 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности одељења и то: руководи, организује и планира 

рад Одељења; стара се о благовременом и законитом обављању послова у оквиру одељења; учествује у 

припреми, изради и прати реализацију годишњих уговора и Програма чишћења и прања јавних површина и 

Програма поправки оштећених и деградираних јавних зелених површина и санитарних објеката, прати 

послове који се односе на управљање парковима и обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и 

заштиту паркова; координира и учествује у изради документације за усвајање и реализацију посебних 

програма коришћења текућих субвенција из буџета града из области одељења; врши преглед и контролу 

месечних прегледа извршених услуга и фактура за извршене радове, услуге и испоручена добра; учествује у 

припреми финансијског плана; учествује у изради информација и других материјала за потребе 

Градоначелника и Скупштине града; учествује у пословима ради спровођења поступака јавних набавки из 

надлежности сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука, техничко-

технолошких или природно-математичких наука на основним студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
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мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови праћења поправки на јавним зеленим површинама, 

делатности управљања гробљима и погребне услуге и праћење делатности управљања 

пијацама и праћења делатности управљања парковима и обезбеђивања услова за уређење, 

употребу, унапређење и заштиту паркова 

Звање: Саветник Број извршилаца: 5 

Опис послова: Обавља послове надзора над извршењем радова на поправкама оштећених и 

деградираних јавних зелених површина у складу са усвојеним Програмом одржавања јавних зелених 

површина ЈКП „Зеленило-Београд”; врши преглед и контролу месечних прегледа извршених услуга и 

фактура о извршеним радовима и услугама из надлежности одељења; врши праћење делатности управљања 

гробљима и погребне услуге као и праћење делатности управљања пијацама; израђује документацију за 

усвајање и реализацију посебних програма коришћења текућих субвенција из буџета града из области 

одељења; врши послове који се односе на управљање парковима и обезбеђивање услова за уређење, 

употребу, унапређење и заштиту паркова; прати реализацију инвестиционих улагања и врши надзор над 

инвестиционим улагањима из средстава буџета града из надлежности одељења; врши анализу и планира 

финансијска средства у финансијском плану секретаријата неопходних за несметано oдвиjaњe програмских 

активности одељења; учествује у спровођењу јавних набавки из делокруга сектора; обрађује предмете и 

одговара на представке грађана из надлежности одељења; учествује у изради дописа, налога, упутстава, 

информација, извештаја и др.; сарађује са другим органима у циљу прикупљања или размене битних података 

и друге послове по налогу руководиоца; врши послове сарадње са надлежним органима Републике, града и 

општина и другим заинтересованим странама из делокруга послова одељења и друге послове који су законом 

и другим прописом стављени у надлежност секретаријата; 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука или природно 

математичких наука на основним студијама у обиму од најмање 240 EСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови праћења редовног програма одржавања чистоће површина 

јавне намене 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: учествује у припреми и изради годишњег уговора и Програма чишћења и прања јавних 

површина ЈКП „Градска чистоћа”; прати реализацију и врши теренску контролу извршавања услуга 

Програма чишћења и прања јавних површина; прати реализацију закљученог уговора о учешћу Града у 

финансирању поверене комуналне делатности по програму ЈКП „Градска чистоћа”; предлаже мере за 

техничко унапређење и ефикасније извршавање услуга; врши преглед и контролу месечних прегледа 

извршених услуга и фактура о извршеном обиму и квалитету наведеног програма; израђује документацију за 

усвајање и реализацију посебних програма коришћења текућих субвенција из буџета града из области 

одељења; врши послове који се односе на управљање парковима и обезбеђивање услова за уређење, 

употребу, унапређење и заштиту паркова; прати реализацију инвестиционих улагања и врши надзор над 

инвестиционим улагањима из средстава буџета града из надлежности одељења; врши анализу и планира 

финансијска средства у финансијском плану секретаријата, неопходних за несметано oдвиjaњe програмских 

активности одељења; учествује у спровођењу јавних набавки из делокруга сектора; обрађује предмете и 

одговара на представке грађана из надлежности одељења; учествује у изради дописа, налога, упутстава, 

информација, извештаја и др.; сарађује са другим органима у циљу прикупљања или размене битних података 

и друге послове по налогу руководиоца; врши послове сарадње са надлежним органима Републике, града и 

општина и другим заинтересованим странама из делокруга послова одељења и друге послове који су законом 

и другим прописом стављени у надлежност секретаријата; 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука, природно 

математичких наука или друштвено-хуманистичких наука на основним студијама у обиму од најмање 240 

EСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за праћење одржавања јавних зелених површина, управљања парковима и обезбеђивања 

услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту паркова 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности одељења и то: руководи, организује и планира 

рад Одељења; стара се о благовременом и законитом обављању послова у оквиру одељења; учествује у 

припреми, изради и прати реализацију годишњих уговора и Програма одржавања јавних зелених површина 

и Програма одржавања излетничких шума Београда; координира и учествује у раду Комисије за 

примопредају на редовно одржавање нових уређених јавних зелених површина и Комисије за издавање 

мишљења о уклањању стабала или делова стабала са јавних зелених површина; координира и учествује у 

припреми решења за постављање опреме за игру и рекреацију грађана; прати послове који се односе на 

управљање парковима и обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту паркова; 

припреме и реализације средњорочних и годишњих програма уређења и праћења програма специјализованих 

и стручних послова; координира и учествује у изради документације за усвајање и реализацију посебних 

програма коришћења текућих субвенција из буџета града из области одељења; врши преглед и контролу 

месечних прегледа извршених услуга и фактура за извршене радове, услуге и испоручена добра; учествује у 

припреми финансијског плана; учествује у изради информација и других материјала за потребе 

Градоначелника и Скупштине града; учествује у пословима ради спровођења поступака јавних набавки из 

надлежности сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука, техничко-

технолошких или природно математичких наука на основним студијама у обиму од најмање 240 EСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови праћења одржавања јавних зелених површина, одржавања 

излетничких шума Београда и праћења делатности управљања парковима и обезбеђивања 

услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту паркова 

Звање: Саветник Број извршилаца: 5 

Опис послова: Учествује у припреми и изради годишњих уговора и Програма одржавања јавних 

зелених површина ЈКП „Зеленило-Београд” и Програма одржавања излетничких шума Београда ЈП 

„Србијашуме”; прати реализацију закључених уговора о учешћу Града у финансирању поверене комуналне 

делатности по програмима ЈКП „Зеленило-Београд” и ЈП „Србијашуме”; прати реализацију и врши теренску 

контролу извршавања услуга Програма текућег одржавања јавних зелених површина у складу са донетим 

годишњим програмом ЈКП „Зеленило-Београд” и контроле извршавања услуга у складу са донетим 

годишњим програмом ЈП „Србијашуме”; предлаже мере за техничко унапређење и ефикасније извршавање 

услуга; врши преглед и контролу месечних прегледа извршених услуга и фактура о извршеном обиму и 

квалитету наведених програма; врши контролу техничке документације ЈКП „Зеленило-Београд” и издаје 

сагласности за поправке на уређеним јавним зеленим површинама; врши надзор над извршеним радовима на 

терену; учествује у раду Комисије за примопредају на редовно одржавање нових уређених јавних зелених 

површина крајњем кориснику, ЈКП „Зеленило-Београд”; учествује у раду Комисије за издавање мишљења о 

уклањању стабала или делова стабала са јавних зелених површина десет градских општина; прегледа 

исправност документације и учествује у припреми решења за постављање опреме за игру и рекреацију 

грађана; врши послове који се односе на управљање парковима и обезбеђивање услова за уређење, употребу, 
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унапређење и заштиту паркова; припреме и реализације средњорочних и годишњих програма уређења и 

праћење програма специјализованих и стручних послова у вези са извршавањем комуналне делатности коју 

обавља ЈКП „Београдски парк”; израђује документацију за усвајање и реализацију посебних програма 

коришћења текућих субвенција из буџета града из области одељења; врши анализу и планира финансијска 

средства у финансијском плану секретаријата, неопходних за несметано oдвиjaњe програмских активности 

одељења; учествује у спровођењу јавних набавки из делокруга сектора; обрађује предмете и одговара на 

представке грађана из надлежности одељења; учествује у изради дописа, налога, упутстава, информација, 

извештаја и др.; сарађује са другим органима у циљу прикупљања или размене битних података и друге 

послове по налогу руководиоца; врши послове сарадње са надлежним органима Републике, града и општина 

и другим заинтересованим странама из делокруга послова одељења и друге послове који су законом и другим 

прописом стављени у надлежност секретаријата; 

Услови: Стечено високо образовање из научне области биотехничке науке на основним студијама у 

обиму од најмање 240 EСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА СТАМБЕНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ 

ЗГРАДА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА УРЕЂИВАЊЕ, УПОТРЕБУ, УНАПРЕЂЕЊЕ И 

ЗАШТИТУ КОМПЛЕКСА БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН 

 Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује, усмерава и планира рад сектора; стара се о благовременом, 

законитом и правилном извршавању послова из делокруга послова сектора; даје неопходна упутства за рад 

и пружа стручну помоћ и обавља сложене послове из делокруга послова сектора; оверава рачуноводствене 

исправе и рачуне за извршене радове и услуге и прослеђује их сектору за економско-финансијске послове; 

организује израду документа и акта из делокруга послова неопходних за несметано oдвиjaњe програмских 

активности сектора; организује израду информација, кварталне, полугодишње и годишње извештаје o рaду 

сектора и друге материјале за потребе сектора; и друге послове по налогу секретара. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области друштвено-хуманистичких наука 

или техничко-технолошких наука, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за стамбене и комуналне послове у области одржавања стамбених зграда и спровођења 

мера техничке заштите објеката и просторних културно-историјских целина 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и 

искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора непосредног руководиоца и доношење одлука 

у сложеним случајевима уз висок ниво одговорности; организује и планира рад одељења; стара се о 

благовременом и законитом обављању послова, распоређује послове на непосредне извршиоце, даје 

неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ и обавља најсложеније послове из делокруга послова 

одељења; израђује документа и акта из делокруга послова неопходних за несметано oдвиjaњe програмских 

активности одељења; израђује информације, кварталне, полугодишњи и годишњи извeштaj o рaду одељења 

и друге материјале за потребе сектора; и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области техничких (машинских, 

грађевинских или архитектонских) наука, положен државни стручни испит, пет година радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови праћења делатности одржавања стамбених зграда и 

комуналних делатности у вези са одржавањем стамбених зграда 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Израђује стручно-аналитичке материјале о уоченим проблемима и даје предлоге мера 

за превазилажење истих; обавља студиjскo-aнaлитичке, стручнo-oпeрaтивне, инфoрмaциoнo-

дoкумeнтaциoне и oпeрaтивнo-тeхничке послове који се односе на планирање, предлагање, управљање, 

анализу, извршавање и контролу процеса управљања прojeктимa и програмима из области одржавања 

стамбених зграда; у циљу остваривања јавног интереса прати спровођење активности којима се обезбеђује 

сигурност коришћења стамбених зграда уз сарадњу са надлежним органима; послове анализе и планирања 

финансијских средстава у финансијском плану секретаријата, неопходних за несметано oдвиjaњe 

програмских активности одељења; послове блaгoврeмeнoг планирања и спровођења поступака jaвних 

набавки добара, услуга и радова од којих зависи обављања процеса у оквиру одељења; послове праћења 

обављања делатности одржавања стамбених зграда и комуналних делатности у вези са одржавањем 

стамбених зграда и обједињеном наплатом, које обавља правно лице основано од стране Града за обављање 

делатности или коме је поверено обављање делатности; послове за програме из делокруга послова одељења, 

послове праћења реализације радова на инвестиционом одржавању заједничких делова стамбених зграда и 

унапређењу својстава зграде; послове израде кварталних, полугодишњих и годишњих извeштaja o рaду 

одељења; послове вођења и уређивања евиденција – ажурирања база података и друге документације за 

потребе послова одељења; сарађује са другим органима у циљу прикупљања или размене битних података и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области техничко технолошких наука или 

друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни послови у области одржавања стамбених зграда 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Израђује стручно-аналитичке материјале о уоченим проблемима и даје предлоге мера за 

превазилажење истих; студиjскo-aнaлитичке, стручнo-oпeрaтивне, инфoрмaциoнo-дoкумeнтaциoне и 

oпeрaтивнo-тeхничке послове који се односе на планирање, предлагање, управљање, анализу, извршавање и 

контролу процеса управљања прojeктимa и програмима из области одржавања стамбених зграда; у циљу 

остваривања јавног интереса прати спровођење активности којима се обезбеђује сигурност коришћења стамбених 

зграда уз сарадњу са надлежним органима; послове анализе и планирања финансијских средстава у финансијском 

плану секретаријата, неопходних за несметано oдвиjaњe програмских активности одељења; послове 

блaгoврeмeнoг планирања и спровођења поступака jaвних набавки добара, услуга и радова; учествује у изради 

редовног Програма чишћења графита; врши надзор над реализацијом Програма чишћења графита ЈКП „Градска 

чистоћа”; учествује у реализацији инвестиционих улагања и прати њихово извршење; прати извршење радова по 

усвојеним програмима; врши преглед ситуација и рачуна о извршеним радовима и услугама по редовном 

програму и инвестиционим улагањима; послове вођења и уређивања евиденција – ажурирања база података и 

друге документације за потребе послова одељења и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области техничко технолошких наука или 

друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Стручно-оперативни послови у области одржавања зграда просторних културнo-

истoриjских целина под неким од видова заштите 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прати делатност одржавања стамбених зграда просторних културнo-истoриjских 

целина под неким од видова заштите; студиjскo-aнaлитичке, стручнo-oпeрaтивне, инфoрмaциoнo-

дoкумeнтaциoне и oпeрaтивнo-тeхничке послове који се односе на планирање, предлагање, управљање, 

анализу, извршавање и контролу процеса управљања прojeктимa и програмима за просторне културно-

историјске целине из области одржавања зграда; послове анализе и планирања финансијских средстава у 

финансијском плану секретаријата, неопходних за несметано oдвиjaњe програмских активности одељења; 

послове блaгoврeмeнoг планирања и спровођења поступака jaвних набавки добара, услуга и радова од којих 

зависи обављање процеса у оквиру одељења; послове координације активности између пројектанта, извођача 

и пружаоца услуге надзора; послове израде кварталних, полугодишњег и годишњег извeштaja o рaду 

одељења; послове вођења и уређивања евиденција – ажурирања база података и друге документације за 

потребе послова одељења; и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области техничко технолошких наука, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручни послови у области одржавања стамбених зграда 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне и друге послове у области одржавања стамбених зграда; 

прати потребе унапређења услова становања; учествује у пословима анализе и планирања финансијских 

средстава у финансијском плану сектора, неопходних за програмске активности одељења; прати реализацију 

закључаних уговора; учествује у вршењу контроле ситуација односно рачуна за извршене радове и услуге; 

учествује у благовременом планирању и спровођењу поступака јавних набавки добара, услуга и радова од 

којих зависи обављање процеса у оквиру одељења; послове праћења обављања делатности одржавања 

стамбених зграда и комуналних делатности у вези са одржавањем стамбених зграда и обједињеном наплатом, 

обављање послова у вези обезбеђивања услова за развој, управљање и одржавање сервиса за дигитално 

пружање услуга у области комуналних делатности и осталих послова из надлежности Града Београда – 

Београд паметан град – Belgrade smart city; врши пријем и води евиденцију улазних фактура у оквиру сектора 

преко књиге улазних фактура, врши пријем, евиденцију и дистрибуирање инструмената финансијског 

плаћања сектору за економско-финансијске послове преко интерних доставних књига у оквиру сектора, 

прима, евидентира и отпрема пошту преко интерних доставних књига и путем електронске управе, води и 

израђује остале евиденције и извештаје за потребе сектора; и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области друштвено хуманистичких или 

техничко технолошких наука, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 

пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручни послови ажурирања евиденција у области одржавања стамбених зграда 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове за потребе ажурирања евиденција у области одржавања 

стамбених зграда, канцеларијске и административно-финансијске послове за потребе сектора, води 

евиденције о завођењу и развођењу предмета, врши пријем и води евиденцију улазних фактура у оквиру 

сектора преко књиге улазних фактура, врши пријем, евиденцију и дистрибуирање инструмената 

финансијског плаћања сектору за економско-финансијске послове преко интерних доставних књига у оквиру 
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сектора, прима, евидентира и отпрема пошту преко интерних доставних књига и путем електронске управе, 

води и израђује остале евиденције и извештаје за потребе сектора; и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање пет година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за послове обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и заштиту Комплекса 

Београдске тврђаве и парка Калемегдан и означавања улица и тргова 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове; руководи, организује и планира рад Одељења; стара се о 

благовременом и законитом обављању послова из делокруга послова одељења; распоређује послове на 

непосредне извршиоце, даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ и обавља сложене послове из 

делокруга послова одељења, учествује у изради документа и акта из делокруга послова неопходних за 

несметано oдвиjaњe програмских активности одељења; учествује у изради информација, кварталних, 

полугодишњих и годишњих извeштaja o рaду одељења и других материјала за потребе сектора; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области техничко технолошких наука, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови обезбеђивања услова за уређење, употребу, унапређење и 

заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прати послове комуналне делатности који се односе уређење, употребу, унапређење и 

заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан; прибавља сагласност на посебан програм 

коришћења текућих и капиталних субвенција из буџета града из области одељења; учествује у изради 

годишњих уговора о реализацији посебних програма, који се закључују са ЈП „Београдска тврђава” и прати 

реализацију програма; прати реализацију закључаних уговора; учествује у вршењу контроле ситуација 

односно рачуна за извршене радове и услуге; послове анализе и планирања финансијских средстава у 

финансијском плану секретаријата, неопходних за несметано oдвиjaњe програмских активности одељења; 

послове блaгoврeмeнoг планирања и спровођења поступака jaвних набавки добара, услуга и радова од којих 

зависи обављање процеса у оквиру одељења; послове израде кварталних, полугодишњег и годишњег 

извeштaja o рaду одељења; послове вођења и уређивања евиденција – ажурирања база података и друге 

документације за потребе послова одељења; и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области техничко технолошких наука, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови на означавању улица и тргова 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши послове праћења и реализације активности на означавању улица и тргова; врши 

послове који се односе на обележавање зграда кућним бројевима услед извршене пренумерације на 

територији Града; послове анализе и планирања финансијских средстава у финансијском плану 

секретаријата, неопходних за несметано oдвиjaњe програмских активности одељења; послове блaгoврeмeнoг 

планирања и спровођења поступака jaвних набавки добара, услуга и радова од којих зависи обављање 

процеса у оквиру одељења; послове координације активности између извођача и пружаоца услуге надзора; 
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послове израде кварталних, полугодишњег и годишњег извештаја о раду одељења; послове вођења и 

уређивања евиденција – ажурирања база података и друге документације за потребе послова одељења и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету у области техничко технолошких наука, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручни послови у области заштите Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан и 

послови на означавању улица и тргова 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне и друге послове у области праћења комуналне делатности 

који се односе уређење, употребу, унапређење и заштиту Комплекса Београдске тврђаве и парка Калемегдан; 

учествује у изради годишњих уговора о реализацији посебних програма, који се закључују са ЈП „Београдска 

тврђава” и прати реализацију програма; прати реализацију закључаних уговора; учествује у вршењу контроле 

ситуација односно рачуна за извршене радове и услуге; врши послове праћења и реализације активности на 

означавању улица и тргова; врши послове који се односе на обележавање зграда кућним бројевима услед 

извршене пренумерације на територији Града; учествује у благовременом планирању и спровођењу 

поступака јавних набавки добара, услуга и радова; врши пријем и води евиденцију улазних фактура у оквиру 

сектора преко књиге улазних фактура, врши пријем, евиденцију и дистрибуирање инструмената 

финансијског плаћања сектору за економско-финансијске послове преко интерних доставних књига у оквиру 

сектора, прима, евидентира и отпрема пошту преко интерних доставних књига и путем електронске управе, 

води и израђује остале евиденције и извештаје за потребе сектора; и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области друштвено хуманистичких или 

техничко технолошких наука, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 

пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВОДА И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из делокруга сектора; Руководи, организује, обједињава 

усмерава и прати рад сектора; стара се о благовременом, законитом и правилном извршавању послова из 

делокруга послова сектора; распоређује послове на непосредне извршиоце, даје неопходна упутства за рад и 

пружа стручну помоћ; утврђује, припрема предлоге и предузима мере у циљу унапређења послова из области 

у надлежности сектора и то: припрема извештаје, услове, мишљења, предлоге мера, информације и друге 

стручно-аналитичке материјале; прати обављање делатности из надлежности сектора, координира припрему 

и прати реализацију редовних програма и инвестиција из надлежности сектора; одобрава ситуације и рачуне 

за извршене радове и услуге и испоручена добра; координира и учествује у припреми финансијског плана из 

делокруга рада сектора као и предлога аката везаних за обезбеђење средстава и др. за програме и инвестиције 

из надлежности сектора и прати њихову реализацију; обавља и друге послове по налогу секретара. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошке науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама трајању од најмање четири године, или специјалистичким судијама, најмање 

седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 
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Одељење за праћење и развој комуналног уређења вода 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из делокруга рада одељења, руководи, организује и планира 

рад Одељења; стара се о благовременом и законитом обављању послова из делокруга одељења; координира 

и учествује у припреми аката у вези са Програмима редовног одржавања кишне канализације, јавних фонтана 

и чесми, инвестиција у водоводни и канализациони систем, јавне фонтане и чесме, Аду Циганлију; утврђује 

предлоге потребних финансијских средстава и прати њихову реализацију; прегледа ситуације и рачуне за 

изведене радове, испоручена добра и услуге у складу са закљученим уговорима; прати обављање комуналних 

делатности: снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као и ЈП 

„Ада Циганлија”, одржавање јавних фонтана и чесми; предлаже и учествује у припреми докумената у 

функцији развоја комуналног уређења вода кроз припрему извештаја, услова, мишљења, информација и 

других стручно-аналитичких материјала; учествује у припреми финансијског плана и прати његову 

реализацију, као и у припреми аката за спровођење поступака јавних набавки из надлежности одељења; и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошке науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама трајању од најмање четири године, или специјалистичким судијама, најмање 

пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Студијско-аналитички и стручно-оперативни послови праћења снабдевања града водом, 

одвођења отпадних вода, уређења и одржавања Аде Циганлије, управљања јавним 

фонтанама и чесмама 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља послове анализирања и праћења стања водоснабдевања града и одвођења 

отпадних и атмосферских вода; учествује у припреми аката у вези са инвестицијама које се финансирају из 

буџета града, Програма одржавања система градске кишне канализације, Програма одржавања јавних 

градских чесми и фонтана и прати и контролише њихову реализацију; учествује у припреми аката за потребе 

спровођења поступака јавних набавки из области водоснабдевања и каналисања отпадних вода, уређења Аде 

Циганлије, као и за јавне чесме и фонтане из надлежности одељења; прати обављање комуналних делатности 

пречишћавања и дистрибуције воде и прикупљања, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних 

вода на територији Града, одржавања јавних чесми и фонтана, као и делатности ЈП «Ада Циганлија»; 

прегледа ситуације и рачуне у складу са закљученим уговорима везаним за програме одржавања кишне 

канализације, јавних чесми и фонтана, као и за изведене радове, набавке и услуге; учествује у раду Комисије 

за контролу јавних купалишта примопредају изведених радова, услуга као и објеката водовода, канализације, 

јавних чесми и фонтана, Аде Циганлије и сл. из делокруга рада одељења; пружа стручну помоћ грађанима у 

вези са водоводом и канализацијом и Адом Циганлијом,; одговара на представке грађана везане за квалитет 

водоснабдевања и одвођења отпадних вода и јавна купалишта,; даје мишљење на документацију и акта у вези 

са развојем водоводног и канализационог система и коришћења воде за јавне намене,; предлаже мере за 

рационално водоснабдевање и безбедно одвођење отпадних вода у граду у редовним и ванредним 

околностима,; остварује сарадњу са другим градским институцијама у циљу побољшања рада водоводног и 

канализационог система; припрема извештаје, информације и друге стручно-аналитичке материјале; сарађује 

са другим органима у циљу прикупљања или размене битних података и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошке науке или друштвено 

хуманистичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама трајању од најмање четири године, 

или специјалистичким судијама, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни 

испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Стручно-оперативни послови праћења снабдевања града водом, одвођења отпадних вода, 

уређења и одржавања Аде Циганлије, управљања јавним фонтанама и чесмама 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у вршењу послова анализе и праћења стања водоснабдевања града и 

одвођења атмосферских и отпадних вода; учествује у припреми аката у вези са инвестицијама које се 

финансирају из буџета града из делокруга рада одељења, Програма одржавања система градске кишне 

канализације, Програма одржавања јавних градских чесми и фонтана и прати и контролише њихову 

реализацију; учествује у припреми аката за потребе спровођења поступака јавних набавки из делокруга рада 

одељења; прати обављање комуналних делатности пречишћавања и дистрибуције воде и прикупљања, 

пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији Града, као и делатности ЈП „Ада 

Циганлија”; прегледа и контролише ситуације и рачуне у складу са закљученим уговорима везаним за 

програме одржавања кишне канализације, јавних чесми и фонтана, као и за изведене радове, набавке и услуге 

из делокруга рада одељења; учествује у раду Комисије за контролу јавних купалишта, за примопредају 

објеката водовода, канализације, јавних фонтана и чесми; пружа стручну помоћ грађанима у вези са 

водоводом и канализацијом и Адом Циганлијом; одговара на представке грађана везане за квалитет 

водоснабдевања и одвођења отпадних вода и јавна купалишта; учествује у припреми мишљења на 

документацију и акта у вези са развојем водоводног и канализационог система и коришћења воде за јавне 

намене; учествује у припреми за предлагање мере за рационално водоснабдевање и безбедно одвођење 

отпадних вода у граду у редовним и ванредним околностима; учествује у припреми извештаја, информација 

и других стручно-аналитичких материјала; сарађује са другим органима у циљу прикупљања или размене 

битних података и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошке науке или друштвено 

хуманистичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама трајању од најмање четири године, 

или специјалистичким судијама, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 

пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

Одељење за зоохигијену 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења; стара се о пуној запослености и 

правилној расподели послова на непосредне извршиоце, као и благовременом и законитом обављању послова 

из делокруга послова одељења; обавља сложене стручне послове из делокруга одељења; праћење и 

проучавање појава и проблема из области рада одељења; иницира измену прописа; сарађује са другим 

органима и организацијама и координација заједничких послова; израђује програме, информације и 

извештаје о раду одељења; и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама трајању од најмање 

четири године, или специјалистичким судијама на факултету из области ветеринарских наука, најмање пет 

година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Студијско-аналитички послови у области зоохигијене 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Прати реализацију закључених уговора; врши контролу ситуације односно рачуна за 

извршене радове и услуге; учествује у изради општих аката у области заштите и држања животиња; прати 

извршење мера из програма и пројеката смањења и контроле бројности напуштених паса и мачака; учествује 

у унапређењу рада зоохигијенске службе и прихватилишта, обављања комуналне делатности сахрањивања 

кућних љубимаца и врши стални надзор и контролу над њиховим радом; израђује извештаје и информације 
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из ове области; сарађује са надлежним инспекцијским органима, стручним и другим организацијама и 

удружењима грађана; сарађује са другим органима у циљу прикупљања или размене битних података и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама трајању од најмање 

четири године, или специјалистичким судијама на факултету из области ветеринарских наука и друштвено 

хуманистичких наука, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови у области зоохигијене 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне и друге послове у области зоохигијене; учествује у изради 

општих аката у области заштите и држања животиња; прати извршење мера из програма и пројеката смањења 

и контроле бројности напуштених паса и мачака; учествује у унапређењу рада зоохигијенске службе и 

прихватилишта, обављања комуналне делатности сахрањивања кућних љубимаца и врши стални надзор и 

контролу над њиховим радом; израђује извештаје и информације из ове области; сарађује са надлежним 

инспекцијским органима, стручним и другим организацијама и удружењима грађана; и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама трајању од најмање 

четири године, или специјалистичким судијама на факултету из области друштвено хуманистичких наука, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СEКТОР ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И 

ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Сектора и то: руководи Сектором, планира, 

организује, обједињава, усмерава и прати рад сектора; стара се о благовременом, законитом и правилном 

извршавању послова из делокруга сектора; распоређује послове на одељења и непосредне извршиоце, даје 

неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; утврђује, припрема предлоге и предузима мере у циљу 

унапређења комуналне делатности и послова из области у надлежности сектора; врши праћење комуналне 

делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање, заштиту грађевинског земљишта, 

припрему и реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на 

територији града Београда; организује и прати или израђује информације и материјале за потребе 

Градоначелника, Градског већа и Скупштине града; организује и прати припрему и реализацију следећих 

програма: Програм специјализованих и стручних послова, Програм коришћења текућих субвенција, друге 

посебне програме коришћења средстава из буџета града Београда од стране ЈП „Дирекција за грађевинско 

земљиште и изградњу Београда”, средњорочни и годишњи Програм уређивања и доделе грађевинског 

земљишта на територији града Београда и друге врсте програма уређивања грађевинског земљишта; обавља 

и друге послове по налогу секретара. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама, положен државни 

стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 
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Одељење за праћење посебних програма и прибављања грађевинског земљишта у јавну својину 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Одељења и то: руководи, организује и 

планира рад Одељења; стара се о благовременом и законитом обављању послова у оквиру одељења; врши 

надзор над реализацијом Програма специјализованих и стручних послова, Програма коришћења текућих 

субвенција и друге врсте посебних програма коришћења средстава из буџета града Београда од стране ЈП 

„Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда”; учествује у изради програма, организује 

прибављање сагласности за реализацију програма и закључење уговора; организује и прати послове на 

припреми и реализацији споразума и уговора који се закључују по споразумима или судским решењима, а у 

вези са експропријацијом земљишта; организује и врши оверу ситуација и рачуна за извршене радове и 

услуге и документацију на основу које се врши исплата за експропријацију земљишта; контролише рад 

извршилаца у одељењу; учествује у изради информација и других материјала за потребе Градоначелника, 

Градског већа и Скупштине града; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама, положен државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Стручно-оперативни послови праћења програма специјализованих и стручних послова, 

програма коришћења текућих субвенција, других посебних програма и прибављање 

земљишта у јавну својину планираних средњорочним и годишњим Програмом уређивања 

и доделе грађевинског земљишта 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове и то: врши надзор над реализацијом Програма 

специјализованих и стручних послова, Програма коришћења текућих субвенција и друге врсте посебних 

програма коришћења средстава из буџета града Београда од стране ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште 

и изградњу Београда”; учествује у изради и прати реализацију програма увидом у просторијама предузећа; 

обавља преглед и контролу исправности ситуација и рачуна за извршене услуге и оверу ситуација и рачуна 

за исплату; преглед и контролу исправности документације на основу које се врши исплата за 

експропријацију земљишта; обавља стручно-оперативне послове праћења комуналне делатности 

обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта; учествује у 

пословима израде плана јавних набавки и набавки из надлежности одељења неопходних за програмске 

активности; учествује у изради информација и других материјала за потребе Градоначелника, Градског већа 

и Скупштине града; пружа стручну помоћ грађанима у вези послова из области одељења; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство или архитектуре на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Подршка стручно-оперативним пословима праћења програма специјализованих и 

стручних послова, програма коришћења текућих субвенција, других посебних програма и 

прибављање земљишта у јавну својину планираних средњорочним и годишњим 

Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове и то: ажурира базу података у вези са реализацијом Програма 

специјализованих и стручних послова, Програма коришћења текућих субвенција и друге врсте посебних 
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програма коришћења средстава из буџета града Београда од стране ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште 

и изградњу Београда”; врши мање сложене анализе уговора закљученим по споразумима или судским 

решењима, а у вези са експропријацијом земљишта; припрема документацију у довољном броју за оверу и 

исплату и обавља послове из надлежности одељења неопходне за програмске активности, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство или архитектуре на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Технички послови у вези са прибављањем земљишта у јавну својину 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручне послове и то: обрађује и формира спискове у виду табела за 

достављену документацију за споразуме и судска решења у вези са експропријацијом и прибављања 

земљишта у јавну својину; ажурира базу података за извршена плаћања; прикупља податке потребне за 

сачињавање извештаја на основу мање сложених анализа; разврстава документацију по процедурама и 

прослеђује на обраду другим секторима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство и научне области 

индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент на основним академским студијама у обиму од најмање 

180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички секретар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге претежно рутинске послове који 

обухватају широк круг задатака; води евиденције о завођењу и развођењу предмета, евиденције о e-mail 

питањима грађана и расподела по одељењима; формира табеле о току предмета; завођење и праћење тока 

ситуација, рачуна и друге финансијске документације у оквиру сектора, прима, евидентира и отпрема пошту 

преко интерних доставних књига; врши архивирање предмета; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање пет година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за праћење капиталних пројеката планираних средњорочним и годишњим програмом 

уређивања и доделе грађевинског земљишта 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Одељења и то: руководи, организује и 

планира рад Одељења; стара се о благовременом и законитом обављању послова из делокруга послова 

одељења; врши надзор над реализацијом средњорочног и годишњег Програма уређивања и доделе 

грађевинског земљишта; учествује у изради програма и прибавља сагласности за реализацију програма; 

распоређује послове извршиоцима и даје стручна упутства за рад; организује праћење реализације 

капиталних (вишегодишњих) пројеката; организује и врши оверу ситуација и рачуна за извршене радове и 

услуге; учествује у пословима израде плана јавних набавки и набавки из надлежности одељења; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
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студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови праћења капиталних пројеката на припремању 

грађевинског земљишта планираних средњорочним и годишњим програмом уређивања и 

доделе грађевинског земљишта и другим програмима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове и то: обавља послове на праћењу извршења 

уговора у вези са реализацијом послова на припремању градског грађевинског земљишта; преглед и контролу 

исправности ситуација и рачуна за извршене услуге и радове и овера ситуација и рачуна за исплату; учествује 

у изради информација и других материјала за потребе Градоначелника, Градског већа и Скупштине града; 

пружа стручну помоћ грађанима у вези послова из области одељења; одговара на представке грађана и других 

заинтересованих субјеката; сарађује са другим органима у циљу прикупљања или размене битних података 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области архитектура на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама, положен државни стручни 

испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови праћења капиталних пројеката на опремању грађевинског 

земљишта планираних годишњим и вишегодишњим програмима уређивања и доделе 

грађевинског земљишта и другим програмима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове праћења капиталних пројеката и то: обавља 

послове на праћењу извршења уговора о изградњи, реконструкцији или санацији објеката јавне комуналне 

инфраструктуре и јавних комуналних објеката, учествује у прегледу и контроли исправности ситуација и 

рачуна за извршене услуге и радове; оверава ситуације и рачуне за исплату; учествује у изради информација 

и других материјала за потребе Градоначелника, Градског већа и Скупштине града; пружа стручну помоћ 

грађанима у вези послова из области одељења; одговара на представке грађана и других заинтересованих 

субјеката; сарађује са другим органима у циљу прикупљања или размене битних података и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство или из области 

архитектуре на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка стручно-оперативним пословима на праћењу капиталних пројеката 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручне послове и то: ажурира базу података у вези са реализацијом уговора 

који се закључују за припремање и опремање грађевинског земљишта; евиденције о закљученим уговорима 

и степену реализације уговора; врши прикупљање података; припрема документацију у довољном броју за 

оверу ситуација и рачуна за извршене услуге и радове; разврстава и распоређује документацију из 

надлежности одељења неопходну за програмске активности, обавља и друге послове по налогу и упутству 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за припремање и опремање грађевинског земљишта средствима правних и физичких лица, 

донацијама и другим програмима, праћење реализације других инвестиционих програма 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Одељења и то: руководи, организује и 

планира рад Одељења; стара се о благовременом и законитом обављању послова у оквиру одељења; прати 

реализацију других инвестиционих програма; распоређује послове извршиоцима и даје стручна упутства за 

рад; анализира и сачињава извештаје о реализацији јавних набавки и набавки сектора; учествује у изради 

информација и других материјала за потребе Градоначелника, Градског већа и Скупштине града; одговара 

на представке грађана и других заинтересованих субјеката; сарађује са другим органима у циљу прикупљања 

или размене битних података и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама, положен државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Стручно-оперативни послови праћења пројеката на опремању грађевинског земљишта 

средствима правних и физичких лица, донацијама, посебним програмима уређивања 

грађевинског земљишта, као и изградња јавних објеката по другим програмима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове и то: Учествује у обављању послова на праћењу 

извршења уговора о опремању грађевинског земљишта средствима правних и физичких лица, донацијама, 

посебним програмима уређивања грађевинског земљишта и по другим програмима; прати реализацију 

других инвестиционих програма; учествује у изради информација и других материјала за потребе 

Градоначелника, Градског већа и Скупштине града; пружа стручну помоћ грађанима у вези послова из 

области одељења; одговара на представке грађана и других заинтересованих субјеката; сарађује са другим 

органима у циљу прикупљања или размене битних података и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство или архитектуре на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Подршка стручно-оперативним пословима на опремању грађевинског земљишта 

средствима правних и физичких лица, донацијама, посебним програмима уређивања 

грађевинског земљишта, као и изградња јавних објеката по другим програмима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручне послове и то: ажурира базу података у вези са реализацијом уговора 

који се закључују за опремање грађевинског земљишта средствима правних и физичких лица, донацијама, 

посебним програмима уређивања грађевинског земљишта; прати реализацију других инвестиционих 

програма, припрема потребну документацију за закључење уговора о опремању грађевинског земљишта 

средствима правних и физичких лица, донацијама, посебним програмима уређивања грађевинског 

земљишта, као и за изградњу јавних објеката по другим програмима; припрема документацију у довољном 

броју за оверу ситуација и рачуна за извршене услуге и радове; разврстава и распоређује документацију из 

надлежности одељења неопходну за програмске активности, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама, положен државни 
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стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка административним пословима 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне послове из делокруга рада одељења; сортира документацију 

у оквиру одељења, евидентира и отпрема пошту преко интерних доставних књига, води и израђује остале 

евиденције и извештаје за потребе сектора; врши копирање, експедовање поште, слање e-mail; вођење 

евиденције о присуству запослених у одељењу, одлагање, чување и архивирање предмета; обавља пословну 

комуникацију путем остваривања контакта углавном унутар Секретаријата, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; обавља најсложеније стручне 

послове из делокруга сектора; обавља нормативно-правне послове везане за припрему свих нормативно 

правних аката које доноси Скупштина града Београда у комуналној и стамбеној области из делокруга 

секретаријата; даje правна мишљења о примени прописа из ових области; врши правни надзор над 

доношењем општих аката ЈКП и ЈП која су у ресорној надлежности секретаријата, а на које сагласност даје 

оснивач; контролише израду модела, предлога и коначних уговора; координира израду извештаја о раду 

сектора и Секретаријата; припрема предлог-иницијативе за доношење, односно измене закона и других 

прописа; припрема извештаје, информације и анализе за потребе Скупштине Града и других органа града; 

обавља и друге послове по налогу секретара. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама трајању од најмање 

четири године, или специјалистичким судијама на факултету из области правних наука, најмање седам 

година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Административно-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге претежно рутинске послове за потребе 

Сектора и Одељења који обухватају широк круг задатака; води и ажурира евиденције о свим општим актима 

ЈКП И ЈП која су у ресорној надлежности Секретаријата; води евиденције о завођењу и развођењу предмета, 

уговора и других евиденција из области јавних набавки; врши сређивање евиденције службених гласила, 

води евиденцију закључака органа града, води евиденцију решења из области радних односа; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање пет година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за нормативно-правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља нормативно-правне послове у вези са припремом свих нормативно правних 

аката које доноси Скупштина града Београда у комуналној и стамбеној области из делокруга секретаријата, 

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 и 
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стамбеној области; даje правна мишљења о примени прописа из ових области; прати анализира и проучава 

нове законске и подзаконске регулативе и прати ефекте истих на послове града Београда; врши правни надзор 

над доношењем општих аката ЈКП и ЈП која су у ресорној надлежности секретаријата, а на које сагласност 

даје оснивач; припрема предлог-иницијативе за доношење односно измене закона и других прописа; 

припрема извештаје, информације и анализе за потребе Скупштине Града и других органа града; прима 

странке, пружа непосредну стручну помоћ запосленим у секретаријату, припрема примедбе и сугестије о 

нацртима и предлозима закона и других прописа из комуналне и стамбене области; даје стручна мишљења 

на нацрте појединачних аката које припремају унутрашње организационе јединице; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама трајању од најмање 

четири године, или специјалистичким судијама на факултету из области правних наука, најмање пет година 

радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Нормативно-правни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у припреми предлога и друга општа 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 и стамбеној области; учествује у припреми правних мишљења 

у вези примене ових аката, као и припреми примедаба и сугестија на нацрте и предлоге закона и других 

прописа из комуналне и стамбене области; припрема правна мишљења на нацрте појединачних аката које 

предлажу јединице у саставу Секретаријата; учествује у вршењу правног надзора над општим актима јавних 

предузећа која су у ресорној надлежности Секретаријата, а на које сагласност даје оснивач; обавља припрему 

нацрта аката у вршењу оснивачких права према ЈКП, ЈП и ПД сагласно Закону о јавним предузећима и Закону 

о комуналним делатностима; сарађује са другим органима у циљу прикупљања или размене битних података 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама трајању од најмање 

четири године, или специјалистичким судијама на факултету из области правних наука, најмање три године 

радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Нормативно-правни и стручно-оперативни послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у припреми предлога и других општих аката које доноси Скупштина града 

у комуналној и стамбеној области и учествује у припреми правних мишљења у вези примене ових аката; 

учествује у давању правних мишљења на нацрте појединачних аката које припремају јединице у саставу 

секретаријата; учествује у вршењу правног надзора над општим актима јавних предузећа која су у ресорној 

надлежности Секретаријата, а на које сагласност даје оснивач; припрема нацрте аката у вршењу оснивачких 

права према ЈКП, ЈП и ПД сагласно Закону о јавним предузећима и Закону о комуналним делатностима; 

врши поједине послове из области радних односа; учествује у раду Комисија и других радних тела које 

образују органи Града; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама трајању од најмање 

четири године, или специјалистичким судијама на факултету из области правних наука, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за спровођење поступака јавних набавки 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у поступку 

спровођења јавних набавки; Прати прописе мишљења, стручне коментаре и судску праксу у области јавних 

набавки; координира припрему предлога Плана јавних набавки Секретаријата и списка набавки на које се 

закон не примењује и врши њихово усаглашавање са финансијским планом у сарадњи са организационом 

јединицом надлежном за буџет; учествује у припреми конкурсне документације и спровођењу поступака 

јавних набавки где је наручилац Секретаријат, као и у поступцима које Секретаријат спроводи са другим 

наручиоцима; контролише израду модела и нацрта уговора, стара се о наменском трошењу буџетских 

средстава и транспарентности поступка јавних набавки; одобрава акта из надлежности одељења; израђује 

коначне уговоре након спроведених поступака јавних набавки, уговоре које Град закључује са ЈКП, ЈП и 

другим привредним друштвима; координира израду извештаја о закљученим уговорима о набавкама, обавља 

комуникацију и размену података у поступку јавне набавке електронским средствима на Порталу јавних 

набавки у складу са Законом о јавним набавкама, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама трајању од најмање 

четири године, или специјалистичким судијама на факултету из области друштвено-хуманистичких наука, 

најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Правни послови спровођења поступка јавних набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Учествује у изради Плана јавних набавки Секретаријата и списка набавки на које се 

закон не примењује; учествује у припреми конкурсне документације и спровођењу поступака јавних набавки 

где је наручилац Секретаријат, као и у поступцима које Секретаријат спроводи са другим наручиоцима; врши 

израду модела уговора који су саставни део конкурсне документације; даје обавештења понуђачима о 

поступку јавне набавке; припрема решења по захтевима за заштиту права понуђача у поступцима јавних 

набавки; израђује коначне уговоре након спроведених поступака јавних набавки, уговоре које Град закључује 

са ЈКП, ЈП и другим привредним друштвима; учествује у изради извештаја о закљученим уговорима о 

набавкама и обавља комуникацију и размену података у поступку јавне набавке електронским средствима на 

Порталу јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама, припрема одговоре на представке и питања 

грађана, питања других организационих јединица и органа Града; сарађује са другим органима у циљу 

прикупљања или размене битних података и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама трајању од најмање 

четири године, или специјалистичким судијама на факултету из области правних наука, најмање три године 

радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Правни послови и припрема података за спровођење поступка јавних набавки 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове на прикупљању података везаних за припрему плана јавних набавки; 

учествује у поступку спровођења јавних набавки, као и у поступцима које Секретаријат спроводи са другим 

наручиоцима; прикупља потребне податке за припрему конкурсне документације и учествује у припреми 

исте; припрема јавни позив за прикупљање понуда; даје обавештења понуђачима о поступку јавне набавке; 

Обавља послове на припреми података за израду модела и нацрта уговора, као и коначних уговора након 

спроведених поступака јавних набавки; учествује у изради извештаја о закљученим уговорима о јавним 

набавкама и спроведеним поступцима; уноси податке на Портал јавних набавки; сарађује са секторима у 
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саставу секретаријата, као и са надлежним службама у спровођењу поступка јавних набавки, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама трајању од најмање 

четири године, или специјалистичким судијама на факултету из области правних наука, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови у вези са евидентирањем предмета и припремом података за 

спровођење јавних набавки 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне послове из делокруга рада одељења; прима, отпрема и 

сортира документацију у оквиру одељења; евидентира предмете и распоређује за даљи рад извршиоцима; 

води евиденцију бројева јавних набавки Секретаријата; формира и води табеларне евиденције за потребе 

праћења поступака јавних набавки које се спроводе са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу 

Београда ЈП (споразуми, модели уговора, уговори, анекси); уноси податке на Портал јавних набавки; врши 

архивирање предмета; обавља пословну комуникацију путем остваривања контаката углавном унутар 

Секретаријата, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање пет година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за студијско-аналитичке и стручно оперативне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; координира најсложеније 

стручне послове; обавља студијско-аналитичке послове везане за припрему свих појединачних правних аката 

из комуналне и стамбене области, предвиђених законом, статутом и општим актима; даje правна мишљења 

о примени прописа из ових области; врши правни надзор над доношењем општих аката ЈКП и ЈП која су у 

ресорној надлежности секретаријата, а на које сагласност даје оснивач; координира пословима на изради 

извештаја о раду и плана рада секретаријата, изради програма и стратегија за потребе секретаријата, као и 

процедура везаних за финансијско управљање и контролу; припрема извештаје, информације и анализе за 

потребе Скупштине Града и других органа града; даје стручна мишљења на нацрте појединачних аката из 

делокруга сектора; даје мишљења и вези са применом прописа и општих аката која се примењују у раду 

секретаријата; прати примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о личности; 

пружа подршку, потребна обавештења и непосредно сарађује са Лицем за заштиту података о личности у 

Градској управи града Београда; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама трајању од најмање четири године, или специјалистичким судијама, најмање пет година 

радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Студијско аналитички и стручно оперативни послови на изради појединачних аката 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у обављању студијско-аналитичких и стручно оперативних послова везаних 

за припрему свих појединачних правних аката из комуналне и стамбене области; врши правни надзор над 

доношењем општих аката ЈКП и ЈП која су у ресорној надлежности секретаријата, а на које сагласност даје 

оснивач; учествује у вршењу послова на изради извештаја о раду и плана рада секретаријата, изради програма 

и стратегија за потребе секретаријата, као и процедура везаних за финансијско управљање и контролу; 

припрема извештаје, информације и анализе за потребе Скупштине Града и других органа града; учествује у 
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изради извештаја о раду Сектора; даје стручна мишљења на нацрте појединачних аката из комуналне и 

стамбене области; припрема мишљења и вези са применом прописа и општих аката која се примењују у раду 

секретаријата; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама трајању од најмање четири године, или специјалистичким судијама, најмање три године 

радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Стручно оперативни послови на изради појединачних правних аката 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно оперативне послове везане за припрему свих појединачних правних 

аката из комуналне и стамбене области; припрема податке за израду правних мишљења на нацрте 

појединачних аката које припремају јединице у саставу секретаријата; учествује у вршењу правног надзора 

над општим актима јавних предузећа која су у ресорној надлежности Секретаријата, а на које сагласност даје 

оснивач; припрема податке за израду нацрта аката у вршењу оснивачких права према ЈКП, ЈП и ПД сагласно 

Закону о јавним предузећима и Закону о комуналним делатностима; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама трајању од најмање четири године, или специјалистичким судијама, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови на изради аналитичких материјала – Припрема информативне основе и 

информисање јавности 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско аналитичке послове на прикупљању података за припрему 

информација за средства јавног информисања из делокруга рада секретаријата; прикупља податке од сектора у 

сврху припреме одговора на питања из комуналне и стамбене области, која постављају новинари, грађани, 

привредни и други заинтересовани субјекти; сачињава и ажурира евиденције постављених питања и одговора 

према областима из делокруга секретаријата; сарађује са Секретаријатом за информисање, припрема и ажурира 

податке који се односе на делокруг рада секретаријата и исте доставља Секретаријату за информисање у циљу 

ажурирања сајта града Београда; учествује у припреми одговора по захтеву лица задуженог за поступање по 

захтевима за информације од јавног значаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичке науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама трајању од најмање четири године, или специјалистичким судијама, положен 

државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу 

код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из делокруга Сектора; руководи, организује и усмерава рад 

Сектора; стара се о благовременом, законитом и правилном извршавању послова из делокруга Сектора; 

распоређује послове на непосредне извршиоце, даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; 

припрема годишњи план потребних средстава Секретаријата за потребе израде Одлуке о буџету Града; 
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припрема и прати извршење годишњег Финансијског плана прихода и расхода Секретаријата; организује и 

прати извршење захтева за обезбеђење додатних средстава – ребаланса и предлога за прерасподелу 

средстава; организује и прати извршење захтева за плаћање и решења о расподели средстава; обавља и друге 

послове по налогу секретара. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама трајању од најмање 

четири године, или специјалистичким судијама на факултету из области економских наука, најмање седам 

година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

Одељење за финансијско-материјалне послове и реализацију финансијског плана 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у одељењу, стара се о благовременом, законитом и 

правилном извршавању послова из делокруга одељења; припрема најсложенија финансијска акта из 

делокруга рада Секретаријата, припрема предлог буџета, организује и прати извршење захтева за обезбеђење 

додатних средстава – ребаланса и предлога за прерасподелу средстава; прати извршење финансијског плана 

по позицијама-корисницима буџетских средстава; прати организовање и спровођење основних пословних 

функција ЈКП у делу који се финансира из буџета града Београда; прати и учествује у састављању осталих 

извештаја Секретаријата; учествује у изради информација у других материјала за потребе Градоначелника и 

Скупштине града; обавља и друге послове по налогу руководиоца 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама трајању од најмање четири године, или специјалистичким судијама; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Финансијско-материјални послови праћења припреме и реализације финансијског плана 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове и то: сложене финансијско-материјалне послове на припреми предлога 

буџета, изменама и допунама финансијског плана Секретаријата и извршењу финансијског плана, формира 

налоге за плаћање по претходно ауторизованој, прихваћеној и одобреној документацији, учествује у 

извршењу финансијског плана Секретаријата по позицијама-корисницима буџетских средстава, прати 

извршење плаћања и контролише наменско коришћење финансијских средстава и евидентирање средстава; 

учествује у изради месечног предлога плана квота Секретаријата, саставља финансијске и остале извештаје 

Секретаријата; прати организовање и спровођење основних пословних функција ЈКП у делу који се 

финансира из буџета града; учествује у изради информација и других материјала за потребе Градоначелника 

и Скупштине града; сарађује са другим органима у циљу прикупљања или размене битних података и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама трајању од најмање четири године, или специјалистичким судијама; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка финансијско-материјалним пословима праћења припреме и реализације 

финансијског плана 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у праћењу и извештавању финансијског плана Секретаријата у складу са 

Одлуком о буџету града Београда; прати извршење буџета и финансијског плана Секретаријата; обавља 

послове: планирања и наменског трошења средстава за рад Секретаријата; контроле и овере приспелих 
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финансијских докумената, праћење утрошка средства; праћења реализације плаћања са раздела 

Секретаријата; формира налоге за плаћање по претходно ауторизованој, прихваћеној и одобреној 

документацији, учествује у извршењу финансијског плана Секретаријата по позицијама-корисницима 

буџетских средстава, прати извршење плаћања и контролише наменско коришћење финансијских средстава 

и евидентирање средстава; учествује у изради месечног предлога плана квота и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука или области менаџмент и 

бизнис на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Праћење припреме и реализације финансијског плана 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове, обрађује питања из области финансијско материјалних 

послова праћења, припреме финансијског плана; формира налоге за плаћање по претходно ауторизованој, 

прихваћеној и одобреној документацији; учествује у припреми елемената за израду финансијског плана 

Секретаријата и прати извршење финансијског плана по позицијама-корисницима буџетских средстава; 

учествује у састављању финансијских извештаја, учествује у изради информација и других материјала за 

потребе Градоначелника и Скупштине града; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању 

до три године, положен државни стручни испит, најмање три године рада у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за аналитичко-финансијске послове праћења и извештавања финансијског плана 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у одељењу, стара се о благовременом, законитом и 

правилном извршавању послова из делокруга одељења; учествује у обављању послова за аналитичко 

финансијске послове и извештавање реализације финансијског плана, учествује у припреми, праћењу и 

обради аналитичко-финансијских послова, израђује и прати месечне, периодичне и годишње извештаје о 

реализацији финансијског плана Секретаријата и прати извршење финансијског плана по позицијама-

корисницима буџетских средстава; извештава о спровођењу основних пословних функција ЈКП у делу који 

се финансира из буџета града Београда; прати и ради студијско-аналитичке материјале (информације, 

извештаје, анализе) из делокруга рада Секретаријата; учествује у изради информација у других материјала 

за потребе Градоначелника и Скупштине града; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама трајању од најмање четири године, или специјалистичким судијама; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко-финансијски послови за праћење финансијског плана и извештавање 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља аналитичко-финансијске послове на праћењу и обради аналитичко-

финансијских послова финансијског плана Секретаријата; извештава о плану месечног извршења квота 

Секретаријата и прати извршење финансијског плана по позицијама-корисницима буџетских средстава, 

израђује месечне, периодичне и годишње извештаје о реализацији финансијског плана Секретаријата, 

формира решења о распореду средстава и налоге за плаћање, по претходно ауторизованој, прихваћеној и 
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одобреној документацији; у сарадњи са другим организационим деловима Градске управе прати приходе, 

расходе, учествује у изради информација и других материјала за потребе Градоначелника и Скупштине 

града; сарађује са другим органима у циљу прикупљања или размене битних података и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама трајању од најмање четири године, или специјалистичким судијама; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка аналитичко-финансијским пословима за праћење финансијског плана и 

извештавање 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у праћењу и извештавању извршења финансијског плана Секретаријата у 

складу са Одлуком о буџету града Београда; обавља послове праћења и извештавања наменског трошења 

средстава у оквиру делокруга рада Секретаријата; праћење реализације плаћања са раздела Секретаријата; 

формира решења о распреду средстава и налоге за плаћање, по претходно ауторизованој, прихваћеној и 

одобреној документацији; учествује у извештавању извршења финансијског плана Секретаријата по 

позицијама-корисницима буџетских средстава, прати и извештава о извршењу плаћања; учествује у изради 

месечног предлога плана квота; обавља и друге послове у складу са налогом и упутствима непосредног 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука или области менаџмента и 

бизниса или техничко технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка административним пословима 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне послове из делокруга рада одељења; сортира документацију 

у оквиру одељења, евидентира и отпрема пошту преко интерних доставних књига, води и израђује остале 

евиденције и извештаје за потребе сектора; врши копирање, експедовање поште, слање е-mail; вођење 

евиденције о присуству запослених у одељењу, одлагање, чување и архивирање предмета; обавља пословну 

комуникацију путем остваривања контаката углавном унутар Секретаријата, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

6.  

Члан 82. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 16 16 

Самостални саветник 25 30 

Саветник 28 60 

Млађи саветник 18 25 

Сарадник 10 12 

Млађи сарадник 3 3 

Виши референт 25 48 

Референт 1 1 

Млађи референт 2 4 

Укупно: 130 201 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или економских наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор за имовинско-правне послове 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на координацију рада између сектора у оквиру 

Секретаријата, сарадњу са другим Секретаријатима и надлежним органима по питањима везаним за 

имовинско-правне послове; прати, анализира и проучава прописе од значаја за обављање послова из 

делокруга Секретаријата; пружа стручну помоћ у примени прописа; припрема нацрт стручне основе за израду 

предлога општих аката из делокруга Секретаријата; остварује сталну пословну комуникацију са другим 

стручним службама; учествује у припреми предлога инструкција од значаја за примену прописа из делокруга 

Секретаријата; обавља нормативно-правне и студијско-аналитичке послове; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Пословно-технички секретар 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-техничке послове из надлежности Секретаријата, води евиденцију 

предмета за Секретара, врши пословну комуникацију, прикупља и размењује информације унутар и изван 

Секретаријата; обавља послове у вези са коришћењем службених возила, путних налога, употребе печата; 

врши пријем телефонских позива, давање телефонских веза и обавештења; води евиденцију о времену и 

месту одржавања састанака; преузима пошту од писарнице, класификује предмете, доставља примљене 

предмете руководиоцу; води евиденцију о завођењу и развођењу предмета, архивира предмете; води 

евиденцију о присуствовању и одсуствовању запослених са посла; прима, евидентира и отпрема пошту преко 

пријемних и доставних књига и врши експедицију поште; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно канцеларијске, техничке и друге послове за потребе 

Секретаријата; прима и отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; води евиденције о завођењу и 

развођењу предмета; врши пријем, евидентирање и достављање у рад предмета и аката за потребе 

Секретаријата; врши експедицију аката и архивирање предмета; обавља послове који се односе на унос и 

обраду података у електронској бази података у предметима; обавља послове који се односе на вођење 

евиденције на раду за запослена и ангажована лица, обавља и дуге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

СЕКТОР ЗА ПОПИС, ЕВИДЕНЦИЈУ И УПИС ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА ГРАДА БЕОГРАДА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, координира, прати и контролише извршење послова из делокруга Сектора; 

усмерава и обједињује послове у Сектору; распоређује послове на унутрашње организационе јединице; даје 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; остварује сарадњу са организационим јединицама Градске управе, 

ресорним министарствима и другим организацијама, обавља стручну комуникацију унутар и изван Сектора, 

ради размене информација које служе остваривању послова из надлежности Сектора; прати, анализира и 

проучава нове законске и подзаконске прописе из делокруга Сектора; стара се за благовремено, законито и 

правилно извршавање послова из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких, правних или 

економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на 

академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног 

искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за попис и евиденцију непокретности града Београда 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, одговара за благовремено, законито 

и правилно извршавање послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему 

нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру 

Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких, правних или 

економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на 

академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови пописа и евиденције непокретности 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове на провери и анализи имовинско-правне и техничке документације и 

исправа које се односе на право јавне својине града Београда на непокретностима, прибавља доказе и утврђује 

чињенице који су неопходне за вођење евиденције; обавља послове који се односе на припрему потребне 

документације и учествује у изради предлога аката, води евиденцију поднетих захтева; доставља податке 

Републичкој дирекцију за имовину, припрема податке надлежном органу за вођење евиденције о основним 

средствима, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких, правних или 

економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на 

академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови вођења помоћних књига непокретности града Београда 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове везане за евиденцију непокретности, врши евидентирање објеката, 

израду аналитичких картица за сваку непокретност, комплетира документацију и на бази релевантних 

података и налога врши унос непокретности које се по разним основама уносе у евиденције града; врши 

обрачун амортизације вредности непокретности; стара се да се за инвестиционо улагање увећа 

књиговодствена вредност непокретности на којој се врши улагање; врши припреме за попис непокретности; 

врши рачунску контролу обраде пописних листа; припрема податке о свим променама вредности 

непокретности за потребе Сектора; врши усаглашавање помоћне књиге евиденција о непокретностима, која 

се води у Сектору са главном књигом Секретаријата за финансије; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови припреме података за вођења помоћних књига непокретности 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у обављању послова у вези са евидентирањем непокретности, 

евидентирањем објеката; учествује у изради аналитичких картица за сваку непокретност; комплетира 
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документацију и на бази релевантних података и налога врши унос непокретности које се по разним основама 

уносе у евиденције града; учествује у припремама за попис непокретности; учествује у припреми података 

за спровођење редовног годишњег пописа имовине; припрема податке о свим променама вредности 

непокретности за потребе Сектора, учествује у пословима усаглашавања помоћне књиге евиденција о 

непокретностима, која се води у Сектору са главном књигом Секретаријата за финансије; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови пописа и евиденције грађевинског земљишта 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на утврђивање права града на грађевинском 

земљишту, врши попис и евиденцију грађевинског земљишта, прибавља доказе и утврђује чињенице које су 

неопходне за вођење евиденције грађевинског земљишта; обавља послове који се односе на израду потребне 

документације за унос у евиденцију; као и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови евиденције података за вођење помоћних књига 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прибавља, припрема и доставља података за вођење помоћних књига о 

непокретностима које су предмет евиденције; припрема и доставља податке ради вођења евиденције о 

основним средствима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или економских наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или 

најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко-административни послови 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Припрема података у вези са вођењем евиденције о књиговодственој вредности 

непокретности; врши сарадњу са надлежним органима ради утврђивања књиговодствене вредности 

непокретности; обавља административне послове за потребе Одељења, обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Извршилац за административно-канцеларијске послове 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно канцеларијске, техничке и друге послове за потребе 

Одељења; прима и отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; води евиденције о завођењу и 

развођењу предмета; врши експедицију аката и архивирање предмета; обавља послове који се односе на унос 

и обраду података у електронској бази података у предметима; обавља и дуге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за електронско евидентирање непокретности у јавној својини 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се за благовремено, законито и 

правилно извршавање послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ 

непосредним извршиоцима у обављању послова; обавља послове планирања и увођења процедура; прати, 

анализира и проучава нове законске и подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља 

послове везане за припрему нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са 

другим одељењима у оквиру Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови евидентирања непокретности 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове у вези припреме анализа, извештаја и информација и других стручних 

аналитичких материјала у циљу утврђивања чињеничног стања у области евиденције непокретности; одржава 

и ажурира базу података; прикупља и припрема податке из надлежности Секретаријата; сарађује са органима 

надлежним за ГИС на нивоу Града, обавља студијско-аналитичке послове: учествује у припреми делова 

елабората, студија, програма, пројеката, планова и процена; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких или друштвено 

хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови припреме података за евидентирање непокретности 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове у циљу обезбеђивања јединственог информационог система имовине 

Града, ажурира базе података за потребе припреме анализа и израде извештаја; попуњава и даје статистичке 

податке; прикупља и припрема податке из надлежности Секретаријата; сарађује са органима надлежним за 

ГИС на нивоу Града; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких или рачунарских наука 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Документациони и евиденциони послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља документационе и евиденционе послове за потребе Одељења; проверава 

подобност документације о непокретностима за унос и врши контролу уноса у базе података; припрема 

податке за вођење помоћних књига о непокретностима; попуњава и даје статистичке извештаје; ажурира базу 

података за потребе припреме анализа и израду извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-евиденциони послови 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне евиденционе послове из делокруга бившег Фонда солидарности; води 

евиденције уговора; припрема податке за вођење помоћних књига о становима; доставља податке надлежном 

органу за вођење евиденције о основним средствима; сарађује са другим организационим јединицама у вези 

са базама података о становима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Оператерско-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља оператерско-техничке послове за потребе Секретаријата, врши електронску 

комуникацију са другим организационим јединицама; обавља послове одржавања електронске архиве; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за укњижбу непокретности 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему 

нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру 

Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или техничко-технолошких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови на упису права на непокретностима 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове везане за упис права јавне својине на непокретностима у својини града 

Београда; прибавља, врши преглед и обраду имовинско-правне, грађевинске, урбанистичке и остале техничке 

документације у циљу уписа права јавне својине на непокретностима града; врши контролу уписаних 

непокретности и досијеа непокретности; води евиденцију поднетих захтева и прати реализацију истих; 

припрема извештаје и информације о утврђеном стању; припрема планове, студије, програме и делове 

елабората из области уписа права на непокретностима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или техничко-технолошких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
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односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови и припрема документације за упис права на непокретностима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на упис 

права јавне својине на непокретностима у својини града Београда; прибавља документацију подобну за упис, 

подноси захтеве и води евиденцију истих; учествује у припреми извештаја и информација о утврђеном стању, 

прати реализацију и припрему нацрта извештаја о извршењу стратегија и пројеката, обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови прибављања имовинско-правне, грађевинске и урбанистичке документације 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове везане за прибављање и анализу имовинско-правне, грађевинске, 

урбанистичке и остале техничке документације у циљу уписа права јавне својине на непокретностима Града; 

обавља студијско-аналитичке послове, учествује у припреми извештаја и информација о утврђеном стању, 

делова елабората, студија, програма, пројеката, планова и процена, учествује у праћењу реализације и 

припреми нацрта извештаја о извршењу стратегија и пројеката, обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или техничко-технолошких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови контроле досијеа непокретности 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на припрему документације; учествује у контроли 

уписаних непокретности и досијеа непокретности; попуњава и даје статистичке податке за израду извештаје; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Геодетски послови 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове идентификације земљишта које је предмет евиденције, 

теренске послове, послове снимања и премеравања терена за потребе имовинско-правних послова; упоређује 

фактичко стања са стањем јавних евиденција (земљишно-књижно стање, катастар непокретности, катастар 

земљишта); обавља и друге послове по налогу руководиоца 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинског или геодетског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
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односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка геодетским пословима 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља административне, техничке, стручно-оперативне и друге послове који се 

односе на идентификацију катастарских парцела и објеката, учествује у поступку упоређивања фактичког 

стања са стањем у досијеу непокретности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање геодетско-техничког смера у четворогодишњем трајању; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Технички послови на идентификацији непокретности 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља техничке, стручно-оперативне и друге послове, који се односе на упоређивање 

фактичког стања на терену са стањем у досијеу непокретности; обавља послове премеравања и 

идентификације објеката на терену за потребе комплетирања и ажурирања података у досијеу непокретности; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање техничког смера у четворогодишњем трајању; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

Одељење за правне послове из области укњижбе непокретности 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему 

нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру 

Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови на упису права на непокретностима 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља имовинско-правне послове везане за упис права јавне својине на 

непокретностима у својини града Београда; врши преглед и обраду документације подобне за упис; води 

евиденцију поднетих захтева и прати реализацију истих; врши контролу уписаних непокретности и досијеа 

непокретности; прати решења РГЗ и других органа везаних за упис права јавне својине, односно права 

својине физичких и правних лица; предузима мере ради евентуалног улагања правних лекова, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 
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положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови на упису права на непокретностима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља послове везане за упис права јавне својине на непокретностима у својини града 

Београда, врши преглед и обраду документације подобне за упис; води евиденцију поднетих захтева и прати 

реализацију истих; врши усклађивање података у помоћној књиговодственој евиденцији са подацима у 

интерној евиденцији непокретности Секретаријата и у катастру непокретности; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови припреме за упис права на непокретностима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на припрему за упис права јавне својине на 

непокретностима у својини града Београда, учествује у прегледу и обради документације подобне за упис, 

учествује у вођењу евиденције поднетих захтева и праћењу реализацију истих; доставља податке о 

евиденцији непокретности другим органима и службама; припрема статистичке податке за израду анализа и 

извештаја; и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови контроле досијеа непокретности 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља правне послове који се односе на контролу уписаних непокретности и досијеа 

непокретности; доставља податке о евиденцији непокретности другим органима и службама; припрема 

статистичке податке за израду анализа и извештаја; и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ РАСПОЛАГАЊА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА БЕОГРАДА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, координира, прати и контролише извршење послова из делокруга Сектора; 

усмерава и обједињује послове у Сектору; распоређује послове на унутрашње организационе јединице; даје 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; остварује сарадњу са организационим јединицама Градске управе, 

ресорним министарствима и другим организацијама, обавља стручну комуникацију унутар и изван Сектора, 

ради размене информација које служе остваривању послова из надлежности Сектора; прати, анализира и 
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проучава нове законске и подзаконске прописе из делокруга Сектора; стара се за благовремено, законито и 

правилно извршавање послова из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за послове располагања непокретностима у јавној својини града Београда 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему 

нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру 

Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови располагања и управљања непокретностима 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља имовинско правне послове везане за давање на коришћење и пренос права 

коришћења правним лицима на непокретностима у јавној својини града Београда, обавља послове везане за: 

прибављање, отуђење и размену непокретности као и друге облике располагања непокретностима у јавној 

својини града Београда, послове везане за давање сагласности за: закуп, инвестиционо одржавање, 

адаптацију, санацију и реконструкцију непокретности у јавној својини града Београда, припрема стручна 

мишљења о нацртима и предлозима закона, других прописа и општих аката који се односе на располагање 

непокретностима, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови располагања и управљања непокретностима 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља правне послове везане за давање на коришћење и пренос права коришћења 

правним лицима непокретности у јавној својини града Београда, послове везане за: прибављање, отуђење и 

размену непокретности као и друге облике располагања непокретностима у јавној својини града Београда, 

послове везане за давање сагласности за: закуп, инвестиционо одржавање, адаптацију, санацију и 

реконструкцију непокретности у јавној својини града Београда, за непокретности које нису уписане у 

Катастар доставља надлежном сектору налог за покретање поступка уписа јавне својине града Београда; 

обавља студијско-аналитичке послове, припрема извештаје и информације о утврђеном стању, припрема 
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делове елабората, студија, програма, пројеката, планова и процена и прати реализацију истих; као и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Правни послови на изради аката из области располагања и управљања непокретностима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 6 

Опис послова: Обавља правне послове који се односе на припрему делова нацрта свих врста 

нормативних аката из области управљања и располагања непокретностима, води поступак и врши израду 

одговарајућих аката из области располагања и управљања непокретностима, и то: прибављање, отуђење и 

размену непокретности, давање сагласности за закуп, инвестиционо одржавање, адаптацију, санацију и 

реконструкцију непокретности у јавној својини града Београда, обавља стручне и административне послове 

за комисије, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Документациони и евиденциони послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне документационе и евиденционе послове у вези са располагањем 

непокретностима у јавној својини града, а за потребе Сектора; води евиденцију документације о спроведеним 

поступцима располагања непокретностима; припрема и доставља податке за израду анализа и извештаја; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно канцеларијске, техничке и друге послове за потребе 

Одељења; прима и отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; води евиденције о завођењу и 

развођењу предмета; врши експедицију аката и архивирање предмета; обавља послове који се односе на унос 

и обраду података у електронској бази података у предметима; обавља и дуге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за послове располагања непокретностима које користе установе здравства, школства, 

предшколске установе и установе културе 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 
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помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему свих врста 

нормативних аката из области располагања непокретностима од посебног значаја за град Београд, решава 

најсложеније предмете из области располагања непокретностима од посебног значаја за град Београд, као и 

из области експропријације непокретности по посебном закону, остварује непосредну сарадњу са другим 

одељењима у оквиру Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови располагања непокретностима од посебног значаја за град Београд 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља правне послове везане за располагање и управљање непокретностима од 

посебног значаја за град Београд и то послове везане за давање на коришћење, прибављање, отуђење и 

размену непокретности; даје сагласност корисницима за предузимање иницијативе везане за унапређење и 

очување непокретности; обавља послове који се односе на закуп, инвестиционо одржавање, адаптацију, 

санацију и реконструкцију непокретности, обавља стручне послове првостепеног органа, обавља и друге 

послове по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Правни послови располагања непокретностима и спровођења поступка експропријације 

по посебном закону 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Спроводи поступак и решава по захтевима за експропријацију по посебном закону; 

обавља правне послове и то: израду одговарајућих аката из области располагања и управљања 

непокретностима од посебног значаја за град Београд, управно-правне послове вођења првостепеног 

управног поступка и израду првостепених управних аката из области експропријације непокретности по 

посебном закону, као и друге послове из делокруга одељења, а по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Правни послови израде аката из области располагања непокретностима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља правне послове који се односе на располагање непокретностима од посебног 

значаја за град Београд и то: учествује у пословима везаним за прибављање, отуђење и размену 

непокретности, као и друге облике располагања непокретностима од посебног значаја за град Београд, 

учествује у пословима везаним за давање сагласности за закуп, инвестиционо одржавање, адаптацију, 

санацију и реконструкцију непокретности од посебног значаја за град Београд, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Извршилац за административно-канцеларијске послове 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно канцеларијске, техничке и друге послове за потребе 

Одељења; прима и отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; води евиденције о завођењу и 

развођењу предмета; врши експедицију аката и архивирање предмета; обавља послове који се односе на унос 

и обраду података у електронској бази података у предметима; обавља и дуге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за припрему и праћење реализације уговора из области располагања непокретностима 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему 

нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру 

Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Правни послови за припрему и праћење реализације уговора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља правне послове прикупљања потребне документације након доношења решења 

градоначелника, а ради израде нацрта уговора; прибавља сагласност на уговор од Градског 

правобранилаштва; припрема уговоре за оверу код надлежног јавног бележника; прати реализацију уговора 

и испуњење уговорних обавеза; израђује анализе извештаје и информације; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови на изради нацрта уговора и праћење реализације уговора 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на прикупљања документације ради израде нацрта 

уговора и овере уговора код надлежног јавног бележника; прати реализацију уговора и испуњење уговорних 

обавеза; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови припреме документације за израду нацрта уговора и праћење реализације 

уговора 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у прикупљању документације ради израде нацрта уговора; учествује у 

праћењу реализације уговора и испуњења уговорних обавеза; води евиденцију уговора и доставља податке 

за израду анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Извршилац за административно-канцеларијске послове 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно канцеларијске, техничке и друге послове за потребе 

Одељења; прима и отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; води евиденције о завођењу и 

развођењу предмета; врши експедицију аката и архивирање предмета; обавља послове који се односе на унос 

и обраду података у електронској бази података у предметима; обавља и дуге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА СТАНОВАЊЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, координира, прати и контролише извршење послова из делокруга Сектора; 

усмерава и обједињује послове у Сектору; распоређује послове на унутрашње организационе јединице; даје 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; остварује сарадњу са организационим јединицама Градске управе, 

ресорним министарствима и другим организацијама, обавља стручну комуникацију унутар и изван Сектора, 

ради размене информација које служе остваривању послова из надлежности Сектора; прати, анализира и 

проучава нове законске и подзаконске прописе из делокруга Сектора; стара се за благовремено, законито и 

правилно извршавање послова из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за становање 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 
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помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему 

нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру 

Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Имовинско-правни послови из стамбене области 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља имовинско-правне послове из области становања, стамбене подршке и закупа 

станова на неодређено време; обавља нормативно-правне послове везане за учествовање у припреми делова 

нацрта свих врста нормативних аката; израђује одговарајућа појединачна и друга акта, формира пратећа 

досијеа; обавља студијско-аналитичке послове; прати реализацију стамбене стратегије и програма 

становања; организује и спроводи конкурс за давање у закуп и продају станова под непрофитним условима 

и стамбено збрињавање; израђује извештаје и информације о утврђеном стању, прати прописе из предметне 

области; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови из стамбене области 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља послове из области становања, стамбене подршке и закупа станова на 

неодређено време, и то: нормативно-правне послове везане за учествовање у припреми делова нацрта свих 

врста нормативних аката; послове припреме за израду одговарајућих појединачних и других аката, припрема 

конкурсе и јавне позиве за решавање стамбених питања; формира пратећа досијеа, припрема извештаја и 

информација о утврђеном стању, прати прописе из предметне области; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови из области становања 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове из области становања, стамбене подршке и закупа станова на 

неодређено време, и то: учествује у припреми за израду одговарајућих појединачних и других аката, 

учествује у раду на конкурсима и јавним позивима за решавање стамбених питања; учествује у формирање 

пратећих досијеа; обавља стручне и административне послове за рад комисија; учествује у припреми 

извештаја и информација о утврђеном стању; прати прописе из предметне области; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
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студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Оператерско-админстративни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља административне, техничке, оперативне и организационе послове везане за 

праћење реализације програма социјалног становања, стамбене подршке и локалних акционих планова за 

решавање питања стамбеног збрињавања и економског оснаживања и осамостаљивања лица у социјалним 

становима; послове на уносу података у базе података; обавља послове у вези пријема пријава на конкурсима 

и јавним позивима; обавља административне послове везане за конкурсну документацију; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за контролу коришћења станова у јавној својини града Београда 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему 

нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру 

Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови контроле коришћења непокретности 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља послове контроле коришћења станова који су дати у закуп на неодређено и 

одређено време; упоређује фактичко стање на терену са стањем у катастру непокретности и стањем у 

документацији; подноси предлоге Градском правобранилаштву за отказ уговора о закупу стана; преузима 

новоизграђене станове и станове након окончаних поступака исељења и предузима мере за њихово 

обезбеђење и чување, обавља и студијско-аналитичке послове; припрема информација о утврђеном стању, 

припрема делова елабората, студија, програма, пројеката, планова и процена из ове области; прати 

реализацију и припрема нацрте извештаја; ради на успостављању и ажурирању базе података; прати решења 

других органа везаних за упис права јавне својине; предузима мере ради евентуалног улагања правних 

лекова; врши примопредају инфраструктурних објеката; доставља податке и документацију надлежним 

одељењима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или техничко-технолошких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Послови утврђивања и преиспитивања основа коришћења станова града и извршења 

решења о исељавању бесправно усељених лица 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне и техничке послове на прикупљању података који се односе 

на основ коришћења станова у јавној својини Града; учествује у поступку исељавања бесправно усељених 

лица из станова Града; прикупља података који се односе на контролу комуналних трошкова; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови теренске контроле и спровођење исељења 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља административне и техничке послове који се односе на прикупљање података 

на основу теренске контроле коришћења непокретности Града; пружа подршку у вођењу евиденције 

коришћења истих; учествује у спровођењу поступака исељења; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за одржавање станова у јавној својини града Београда 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему 

нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру 

Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или техничко-технолошких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови реализације одржавања непокретности 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове у вези текућег и инвестиционог одржавања станова; врши обилазак и 

снимање стања на терену и саставља пројектне задатке за израду пројектне документације; спроводи 

процедуру добијања потврде о пријави радова код надлежних органа; врши надзор над извођењем радова; 

припрема документацију за потребе покретања и спровођења поступка јавних набавки; учествује у раду 

Комисије за јавне набавке; учествује у изради одговарајућих извештаја и одлука везаних за избор извођача 

радова; учествује у примопредаји и коначном обрачуну изведених радова; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или техничко-технолошких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Теренски послови у вези одржавања станова 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља административне, техничке и стручно-оперативне послове који се односе на 

упоређивање фактичког стања на терену са стањем у досијеу непокретности; обавља послове који се односе 

на утврђивање кварова и припрема радне налоге за поправке; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за послове закупа на неодређено време станова у својини грађана, задужбина и фондација 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему 

нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру 

Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља правне послове из области закупа на неодређено време станова у својини 

грађана, задужбина и фондација; израђује управна и друга појединачна акта у првостепеном управном 

поступку по поднетим захтевима из наведене области; прослеђује жалбе изјављене на решења и друге акте 

другостепеном органу; обавља нормативно-правне послове везане за припрему свих врста нормативних аката 

из наведене области; обавља студијско-аналитичке послове, припрема анализе, извештаје, информације и 

друге стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података, које прибавља у циљу утврђивања 

чињеничног стања из наведене области; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Управни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља правне послове из области закупа на неодређено време станова у својини 

грађана, задужбина и фондација; припрема управна и друга појединачна акта у првостепеном управном 

поступку из наведене области; обавља нормативно-правне послове везане за учествовање у припреми делова 

нацрта свих врста нормативних аката, припрема израду одговарајућих појединачних и других аката, врши 

формирање пратећих досијеа, учествује у припреми извештаја и информација о утврђеном стању, прати 

прописа из наведене области, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
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основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови подршке управним пословима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове на организацији извршења решења из надлежности одељења; врши 

припреме, обавештавање и координацију субјекта који учествују у извршењу решења; непосредно 

присуствује извршењу; учествује у сачињавању записника о поступку извршења; припрема податке и 

информације неопходне за спровођење извршења решења; ажурира базе података за потребе анализе, 

извештаје и информације из делокруга одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка управним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који су у вези са организацијом извршења решења из надлежности 

одељења, учествује у припремама, као и у поступку обавештавања и координације субјекта који учествују у 

извршењу решења; непосредно присуствује извршењу; учествује у сачињавању записника о поступку 

извршења; учествује у припреми податке и информација неопходне за спровођење извршења решења; 

ажурира базе података за потребе анализа, извештаја и информација из делокруга одељења; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно-канцеларијске, техничке и друге послове за потребе 

одељења: прима и отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; води евиденције о завођењу и 

развођењу предмета; врши пријем, евидентирање и достављање у рад аката и предмета; врши експедицију 

аката и архивирање предмета; обавља послове који се односе на унос и обраду података у електронској бази 

података о предметима, као и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, координира, прати и контролише извршење послова из делокруга Сектора; 

усмерава и обједињује послове у Сектору; распоређује послове на унутрашње организационе јединице; даје 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; остварује сарадњу са организационим јединицама Градске управе, 

ресорним министарствима и другим организацијама; обавља стручну комуникацију унутар и изван Сектора, 

ради размене информација које служе остваривању послова из надлежности Сектора; прати, анализира и 

проучава нове законске и подзаконске прописе из делокруга Сектора; стара се за благовремено, законито и 

правилно извршавање послова из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 

седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за закуп и правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему 

нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру 

Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови из области давања у закуп пословног простора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на управљање пословним простором на коме 

је носилац права јавне својине град Београд; стара се о закључивању уговора о закупу и прати њихову 

реализацију; припрема предлог нормативних аката из области давања у закуп пословног простора; предузима 

све правне радње за потребе судских и других поступака које у име Секретаријата обавља законски заступник 

Градско јавно правобранилаштво; обавља студијско-аналитичке послове, припрема предлог решења које 

доноси градоначелник из области располагања пословним простором; припрема појединачне акте из 

делокруга одељења; сачињава извештаје и информације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или економских наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Израда аката и правни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 6 

Опис послова: Обавља послове на изради одлука, решења, уговора и других аката који се доносе у 

оквиру послова Сектора; обавља стручне и административне послове за потребе Комисије за пословни 

простор; припрема израду извештаја, информација, анализа и других материјала; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 
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 Припрема аката из области закупа 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља послове који су у вези са припремом за израду одлука, решења, уговора и 

других аката који се доносе у оквиру послова Сектора; учествује у припреми материјала за седницу Комисије 

за пословни простор; учествује у припреми извештаја, информација, анализа и других материјала; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне, административне, техничке и друге послове, води евиденцију 

пословног простора; доставља податке о закупцима пословног простора другим организацијама и службама; 

прима и евидентира пошту, разводи предмете, отпрема пошту, архивира предмете; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Прикупљање података и фактурисање закупнине 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 5 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне и административне послове који се односе на прикупљање 

података о закупцима пословног простора потребних за вођење судских поступака и поступака пред другим 

органима; прикупљање потребних података који се достављају Заводу за информатику и статистику; 

прикупљање података потребних за прибављање законом и другим прописима предвиђених сагласности и 

дозвола од надлежних органа; врши послове фактурисања закупнине закупцима пословног простора, врши 

контролу издатих рачуна; саставља извештаје везане за закупце и пословне просторе; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за контролу коришћења пословног простора 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему 

нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру 

Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Стручна помоћ у реализацији контроле коришћења пословног простора 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на контролу коришћења пословног простора; утврђује 

структуру пословног простора; даје предлоге за покретање поступка отказа уговора о закупу у случају 

утврђених неправилности у коришћењу пословног простора; сачињава извештаје и информације о 

резултатима контроле; учествује у поступку примопредаји пословног простора и сачињава записник о 

примопредаји пословног простора; врши контролу пријаве закупаца јавним комуналним предузећима као и 

контролу плаћања комуналних услуга од стране закупаца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких или друштвено 

хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови контроле коришћења пословног простора 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на контролу коришћења пословног простора; 

учествује у припреми извештаја; врши обраду прикупљених података, исправа и обраду документационог 

материјала потребних за ажурно вођење евиденције пословног простора; учествује у примопредаји 

пословног простора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Послови контроле пословног простора 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге послове који се односе на контролу 

коришћења пословног простора; учествује у примопредаји пословног простора; обавља послове прикупљања 

података, исправа и документационог материјала, потребних за ажурно вођење евиденције пословног 

простора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Теренски послови контроле пословног простора 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља најједноставније рутинске послове који се односе на контролу коришћења 

пословног простора; учествује у примопредаји пословног простора; учествује у пословима прикупљања 

података, исправа и обраде документационог материјала потребних за ажурно вођење евиденције пословног 

простора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И УПРАВЉАЊЕ 

ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА 

 Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, координира, прати и контролише извршење послова из делокруга Сектора; 

усмерава и обједињује послове у Сектору; распоређује послове на унутрашње организационе јединице; даје 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; остварује сарадњу са организационим јединицама Градске управе, 
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ресорним министарствима и другим организацијама, обавља стручну комуникацију унутар и изван Сектора, 

ради размене информација које служе остваривању послова из надлежности Сектора; прати, анализира и 

проучава нове законске и подзаконске прописе из делокруга Сектора; стара се за благовремено, законито и 

правилно извршавање послова из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или техничко-технолошких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на академским студијама, 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за инвестиционо одржавање пословног простора 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему 

нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру 

Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или техничко-технолошких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови инвестиционог одржавања пословног простора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из делокруга инвестиционог одржавања; студијско 

аналитичке послове; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале и 

прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања у овој области, учествује у припреми елабората, 

студија, програма, пројеката, планова и процена који служе као стручна основа за спровођење политике у 

области инвестиционог одржавања пословног простора; даје стручну помоћ у примени прописа из наведене 

области; израђује предлог мера хитних интервенција, као и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или техничко-технолошких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови реализације инвестиционог одржавања 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на обилазак и снимање стања на терену и саставља 

Пројектне задатке за израду пројектне документације; спроводи процедуру добијања потврде о пријави 

радова код надлежних органа; врши стручни надзор над извођењем радова; организује и спроводи 

примопредају и коначан обрачун истих; врши послове анализе, припреме и спровођење поступка добијања 

електроенергетских сагласности за прикључење електричних бројила на јавну дистрибутивну мрежу; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Примопредаја и надзор над извођењем радова из области инвестиционог одржавања 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове утврђивања стања на терену; врши надзор над извођењем радова; 

организује и спроводи примопредају и коначан обрачун истих; врши послове анализе, припреме и 

спровођења поступка прибављања одговарајућих сагласности и решења за извођење радова; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Предмер и предрачун из области инвестиционог одржавања 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове израде аката по поднетим захтевима за издавање сагласности за 

извођење радова; врши контролу пројектне документације; припрема информација о утврђеном стању у 

области реализације инвестиционог одржавања; обавља послове снимања објеката; израђује предмер, 

предрачун и опис радова; израђује предлоге мера хитних интервенција; припрема извештаје и информације, 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Теренски послови за потребе инвестиционог одржавања 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове обиласка и снимања стања на терену; учествује у процедури добијања 

потврде о пријави радова код надлежних органа; учествује у вршењу надзора над извођењем радова; 

учествује у примопредаји и коначном обрачуну истих; учествује у припреми и спровођењу поступка 

добијања сагласности за постављање индивидуалних водомера, односно прикључења пословних простора на 

водоводну мрежу; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинског инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Послови припреме документације за потребе инвестиционог одржавања 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на обилазак и снимање стања на терену; 

учествује у састављању Пројектног задатка за израду пројектне документације; учествује у надзору над 
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извођењем радова; учествује у примопредаји и коначном обрачун истих, припрема и спроводи поступак за 

добијање електроенергетских сагласности за прикључење електричних бројила на јавну дистрибутивну 

мрежу; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови из области инвестиционог одржавања 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља најједноставније рутинске административно-техничке и стручно-оперативне 

послове из области инвестиционог одржавања, учествује у праћењу квалитета радова у гарантном року, 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање електротехничког смера у четворогодишњем трајању; положен 

државни стручни испит; завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за управљање пословним зградама 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему 

нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру 

Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови управљања пословним зградама 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на управљање пословним зградама, на којима је носилац 

права својине град Београд; и то: управљање експлоатационом енергетском инфраструктуром, планско 

управљање, техничко управљање и корективно управљање пословним зградама; прати радове који се изводе 

на пословним зградама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Теренски послови управљања пословним зградама 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге послове који се односе на управљање 

пословним зградама на којима је носилац права коришћења град Београд; оперативне послове који се односе 

на управљање експлоатационом енергетском инфраструктуром, врши обраду рачуна достављених од 

извођача радова; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, координира, прати и контролише извршење послова из делокруга Сектора; 

усмерава и обједињује послове у Сектору; распоређује послове на унутрашње организационе јединице; даје 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; остварује сарадњу са организационим јединицама Градске управе, 

ресорним министарствима и другим организацијама, обавља стручну комуникацију унутар и изван Сектора, 

ради размене информација које служе остваривању послова из надлежности Сектора; прати, анализира и 

проучава нове законске и подзаконске прописе из делокруга Сектора; стара се за благовремено, законито и 

правилно извршавање послова из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за послове располагања грађевинским земљиштем у јавној својини града Београда 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему 

нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру 

Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови из области располагања грађевинским земљиштем у јавној својини града 

Београда 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља правне послове у вези располагања грађевинским земљиштем, припрема 

предлоге аката о давању у закуп и отуђењу грађевинског земљишта, измену решења о давању земљишта у 

закуп, стављању ван снаге решења о давању земљишта у закуп и решења о отуђењу грађевинског земљишта; 

прибављању грађевинског земљишта у јавну својину града Београда, размени грађевинског земљишта 

између града Београда и других носилаца права својине на грађевинском земљишту, деоби грађевинског 

земљишта у сусвојини односно заједничкој својини града Београда и другог носиоца права својине; давању 

сагласности власнику објекта изграђеног без грађевинске дозволе, у складу са условима прописаним законом 

и подзаконским актима; давању сагласности за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и 

покретних привремених објеката, установљавању права службености на грађевинском земљишту, врши 

обраду података, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 
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положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Правни послови на изради аката из области располагања грађевинским земљиштем у 

јавној својини града Београда 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља правне послове који се односе на припрему за вођење поступка и израду 

предлога аката о давању у закуп и отуђењу грађевинског земљишта; измени решења о давању земљишта у 

закуп; стављању ван снаге решења о давању земљишта у закуп и решења о отуђењу грађевинског земљишта; 

прибављању грађевинског земљишта у јавну својину града Београда; размени грађевинског земљишта 

између града Београда и других носилаца права својине на грађевинском земљишту; деоби грађевинског 

земљишта у сусвојини односно заједничкој својини града Београда и другог носиоца права својине; давању 

сагласности власнику објекта изграђеног без грађевинске дозволе, у складу са условима прописаним законом 

и подзаконским актима, давању сагласности за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и 

покретних привремених објеката; установљавању права службености, врши обраду података; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Правни послови на прибављању документације и припреми аката у вези располагања 

грађевинским земљиштем у јавној својини града Београда 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на учествовање и прикупљање података неопходних за 

израду нацрта, односно предлога аката из области давања у закуп и отуђења грађевинског земљишта, измени 

решења о давању земљишта у закуп; стављању ван снаге решења, прибављања грађевинског земљишта у 

јавну својину града Београда, размени грађевинског земљишта између града Београда и других носилаца 

права својине на грађевинском земљишту; деоби грађевинског земљишта у сусвојини односно заједничкој 

својини града Београда и другог носиоца права својине; врши обраду података; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља теренске послове ради идентификације објеката; послове снимања и 

премеравања терена за потребе имовинско-правних послова; врши упоређивање фактичког стања са 

пројектном и урбанистичком документацијом; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање техничког смера у четворогодишњем трајању; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно канцеларијске, техничке и друге послове за потребе 

Одељења; прима и отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; води евиденције о завођењу и 

развођењу предмета; врши експедицију аката и архивирање предмета; обавља послове који се односе на унос 

и обраду података у електронској бази података у предметима; обавља и дуге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за управно-правне послове из области грађевинског земљишта 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; обавља управно-правне послове на решавању 

предмета у првостепеном управном поступку; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске 

прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему нормативних аката из 

предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру Сектора; припрема 

извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Нормативно-правни послови из области грађевинског земљишта 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља нормативно-правне и управно-правне послове вођења првостепеног управног 

поступка и израду првостепених управних аката о утврђивању права на конверзију коришћења грађевинског 

земљишта и утврђивању земљишта за редовну употребу и формирање грађевинске парцеле, спроводи 

поступак из надлежности првостепеног органа по жалби и изјављеним ванредним правним средствима на 

донета решења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Управно-правни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља управно-правне послове вођења првостепеног управног поступка и израду 

првостепених управних аката о утврђивању права на конверзију коришћења грађевинског земљишта и 

утврђивању земљишта за редовну употребу и формирање грађевинске парцеле, учествује у поступку из 

надлежности првостепеног органа по жалби и изјављеним ванредним правним средствима на донета решења; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Правни послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља правне послове и учествује на прегледу и обради имовинско-правне 

документације и исправа које се односе на утврђивање права на конверзију и утврђивање земљишта за 
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редовну употребу и формирање грађевинске парцеле; прибавља доказе и утврђује чињенице које су 

неопходне за израду аката којим се утврђује право на конверзију, обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно канцеларијске, техничке и друге послове за потребе 

Одељења; прима и отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; води евиденције о завођењу и 

развођењу предмета; врши експедицију аката и архивирање предмета; обавља послове који се односе на унос 

и обраду података у електронској бази података у предметима; обавља и дуге послове по налогу руководиоца 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за упис јавне својине и утврђивање престанка права коришћења на грађевинском 

земљишту 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему 

нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру 

Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови на утврђивању престанка права коришћења на грађевинском земљишту 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке 

способности, самосталан рад и доношење одлука у сложеним случајевима; обавља имовинско-правне 

послове на прикупљању, прегледу и обради имовинско-правне документације; послове првостепеног органа 

у управном поступку ради доношења решења о престанку права коришћења на грађевинском земљишту; 

поступање првостепеног органа по жалби и изјављеним ванредним правним средствима на донета решења, 

обавља и други послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 
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 Послови на утврђивању престанка права коришћења на грађевинском земљишту и 

уписа права јавне својине на грађевинском земљишту 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља управно-правне послове на прикупљању, прегледу и обради имовинско-правне 

документације; послове првостепеног органа у управном поступку ради доношења решења о престанку права 

коришћења на грађевинском земљишту; поступање првостепеног органа по жалби и изјављеним ванредним 

правним средствима на донета решења, послови припреме и анализе документације и подношење 

иницијативе за упис права јавне својине на грађевинском земљишту, обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Правни послови на изради документације за утврђивање престанка права коришћења на 

грађевинском земљишту 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља правне послове и учествује на прегледу и обради имовинско-правне 

документације и исправа које се односе на утврђивање престанка права коришћења на грађевинском 

земљишту; учествује у прибављању доказе и утврђивању чињеница које су неопходне за израду аката којим 

се утврђује престанак права коришћења на грађевинском земљишту; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља теренске послове ради утврђивања изграђености и привођења намени 

грађевинског земљишта, идентификација објеката, послове снимања и премеравања терена за потребе 

имовинско-правних послова, упоређивање фактичког стања са урбанистичком и пројектном 

документацијом, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање техничког смера у четворогодишњем трајању; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно канцеларијске, техничке и друге послове за потребе 

Одељења; прима и отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; води евиденције о завођењу и 

развођењу предмета; врши експедицију аката и архивирање предмета; обавља послове који се односе на унос 

и обраду података у електронској бази података у предметима; обавља и дуге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, координира, прати и контролише извршење послова из делокруга Сектора; 

усмерава и обједињује послове у Сектору; распоређује послове на унутрашње организационе јединице; даје 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; остварује сарадњу са организационим јединицама Градске управе, 

ресорним министарствима и другим организацијама, обавља стручну комуникацију унутар и изван Сектора, 

ради размене информација које служе остваривању послова из надлежности Сектора; прати, анализира и 

проучава нове законске и подзаконске прописе из делокруга Сектора; стара се за благовремено, законито и 

правилно извршавање послова из делокруга Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или економских наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за опште, правне и послове спровођења поступка јавних набавки 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; учествује у спровођењу поступка јавних набавки, 

прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; 

обавља послове везане за припрему нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу 

са другим одељењима у оквиру Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења; 

прати примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о личности, пружа подршку, 

потребна обавештења и непосредно сарађује са Лицем за заштиту података о личности у Градској управи 

града Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или економских наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови јавних набавки 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове у вези са документацијом за потребе спровођења поступка јавних 

набавки, припрема документацију за покретање поступака јавних набавки и припрема предлоге аката, 

припрема конкурсну документацију и јавни позив за достављање понуда, учествује у раду Комисије за јавне 

набавке, спроводи поступак отварања, прегледа и обраде достављених понуда, врши израду одговарајућих 

извештаја и одлука везаних за избор извођача радова, учествује у примопредаји и коначном обрачуну 

изведених радова, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или економских наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Припрема документације за израду Плана јавних набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове у вези са припремом документације за израду Плана јавних набавки; 

припрема документацију за покретање поступака јавних набавки и припрема предлоге аката; учествује у 

припреми конкурсне документације и јавног оглашавања за достављање понуда; учествује у раду Комисије 

за јавне набавке; учествује у поступку отварања, прегледа и обраде достављених понуда, учествује у изради 

одговарајућих извештаја и одлука везаних за избор извођача радова, учествује у примопредаји и коначном 

обрачуну изведених радова, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или економских наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља правне послове, учествује у изради нацрта и предлога прописа и аката које 

доноси Скупштина града у имовинско-правној области; припрема документацију за потребе спровођења 

поступка јавних набавки; израђује нацрте решења о формирању комисија, нацрте одлука о покретању 

поступка и избору најповољније понуде; обавља послове из области радних односа који су у надлежности 

Секретаријата; припрема нацрте решења и других аката, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови припреме документације из области јавних набавки 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове на прикупљању података везаних за припрему плана јавних набавки; 

учествује у поступку спровођења јавних набавки; припрема јавни позив за прикупљање понуда; даје 

обавештења понуђачима о поступку јавне набавке; обавља техничке послове за Комисију за јавне набавке и 

учествује у раду Комисије за јавне набавке; обавља послове на изради уговора у поступцима јавних набавки; 

учествује у изради извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама и спроведеним поступцима; 

учествује у припреми извештаја за Управу за јавне набавке; учествује у праћењу реализације закључених 

уговора о јавним набавкама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или економских науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Послови радних односа 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на остваривање права и обавеза из радних односа 

запослених, учествује у припреми нацрта акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 

Секретаријату; обједињава извештаје о раду и планове рада Сектора; сачињава плана коришћења годишњих 

одмора; израђује и ажурира евиденције о коришћењу годишњих одмора и плаћеног одсуства; израда решења о 

годишњем одмору и плаћеном одсуству; израда документације за прековремени рад за запослене; води 
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евиденцију о оцењивању запослених, води и обрађује податке у складу са прописима за кадровску евиденцију 

путем информационог система за запослене у Градској управи, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно техничке и друге послове за потребе Одељења; прима и 

отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; води евиденције о завођењу и развођењу предмета; врши 

експедицију аката и архивирање предмета; обавља послове који се односе на унос и обраду података у 

електронској бази података у предметима; обавља и дуге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за економске и финансијске послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад у Одељењу, стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ непосредним извршиоцима у обављању послова; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из области у оквиру делокруга Одељења; обавља послове везане за припрему 

нормативних аката из предметне области; остварује непосредну сарадњу са другим одељењима у оквиру 

Сектора; припрема извештаје, анализе и информације из делокруга Одељења, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Финансијско рачуноводствени послови за праћење наплате закупнина на 

непокретностима Града 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове у вези са праћењем наплате закупнина на непокретностима града, 

врши студијско-аналитичке послове из наведене области; припрема анализе, извештаје, информације и друге 

аналитичке материјале на основу одговарајућих података; прикупља податке и врши обраду истих; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Високо образовање из научне области економских наука на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Финансијско рачуноводствени послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на учествовање у припреми елемената за израду и 

реализацију финансијског плана Секретаријата и унос у САП систем; учествовање у изради месечних и 

кварталних квота у САП систему; прикупљање докумената и припрему за плаћање; припрема решења и 

захтеве за плаћање и доставља их Секретаријату за финансије; припрема дневне, месечне и годишње 
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извештаје према трезору; учествује у усаглашавању стања средстава на апропријацији са књиговодством; 

размењује податке са организационим јединицама Градске управе у вези обављања послова везаних за 

финансије; прати прописе из надлежности Секретаријата у области финансија и обавља друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или друштвено-хуманистичких 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови плана и анализе 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на побољшање наплате закупнине; издаје уверења о 

чињеницама о којима се води регистар података; попуњава статистичке извештаје; учествује у припреми за 

судске поступке ради наплате закупнине; ажурира базу података за потребе припреме анализа и извештаја и 

врши израду извештаја на бази мање сложених анализа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Рачуноводствени послови 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-аналитичке послове на припреми елемената за израду и реализацију 

финансијског плана Секретаријата и унос у САП систем; изради месечних и кварталних квота у САП 

систему; послове прикупљања докумената и припрему за плаћање; израђује у САП систему решења и захтеве 

за плаћање и доставља их Секретаријату за финансије; дневно, месечно и годишње извештавање према 

трезору и секретару; усаглашавање стања средстава на апропријацији са књиговодством; сарадња са 

организационим јединицама Градске управе у вези обављања послова везаних за финансије; праћење 

законске регулативе у вези економских надлежности Секретаријата; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни и документациони послови 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на пријем рачуна, привремених и окончаних 

ситуација, решења, уговора и њихову евиденцију кроз књигу примљених фактура и врши проверу 

формалноправне и рачунске исправности; води оперативну евиденцију о измиреним и доспелим обавезама; 

врши комплетирање документације, учествује у изради и уносу финансијског плана у САП систем; учествује у 

изменама финансијског плана; израђује наредбе за књижење приспелих рачуна у САП формуларима; учествује 

у изради месечних и кварталних квота у САП систему; израђује у САП систему решења и захтеве за плаћање и 

доставља их Секретаријату за финансије; врши усаглашавање утрошених средстава са књиговодством; врши 

израду прегледа и евиденције утрошених средстава; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању 

до три године; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених 

у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Извршилац за послове наплате и закупнине 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне и административне послове који се односе на евиденцију 

пословног простора; шифрирање и обраду дневних извода; израду и вођење потребних аналитичких 

евиденција закупаца; усаглашавање аналитике са синтетиком; обрачун и задужење камате за неблаговремено 

плаћену закупнину; води аналитичке картице за сваки пословни простор по удружиоцима и општинама; 

врши унос нових пословних простора у фонд пословног простора града; врши обрачун амортизације 

пословног простора; припрема податке о књиговодственој вредности објеката; врши припреме за попис 

објеката пословног простора; израђује месечне прегледе закупаца дужника; израђује спискове закупаца 

дужника са подацима за принудну наплату; израђује изводе из пословних књига; врши сравњење пословних 

књига са закупцима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови евидентирања и праћења финансијске документације 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове евидентирања финансијске документације; прати реализацију рачуна; 

евидентира датуме пријема, обраде и плаћања по рачунима, даје предлоге за побољшање начина праћења 

рачуна; о кашњењима у реализацији рачуна обавештава непосредног руководиоца; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Извршилац за припрему података за план и анализу 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на усаглашавање утрошених средстава са 

рачуноводством трезора; води помоћне евиденције утрошених средстава; припрема податке за израду 

финансијског плана пословања Секретаријата за буџетску годину, а на бази достављеног образложеног 

предлога од стране Сектора за инвестиционо одржавање пословног простора; даје предлоге за побољшање 

наплате закупнине; прати законске и друге прописе ради непосредне примене; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Обрада рачуна и записника из области инвестиционог одржавања 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне и административне послове; прати реализацију и 

припрема документацију за исплату; учествује у раду комисија за примопредају и коначни обрачун радова; 

прати квалитет радова у гарантном року; учествује у раду комисија и припреми извештаја; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови евидентирања и праћења финансијске документације 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у пословима припреме за евидентирање финансијске документације; 

праћење реализације рачуна; евидентира датуме пријема, обраде и плаћања по рачунима; даје предлоге за 

побољшање начина праћења рачуна; о кашњењима у реализацији рачуна, обавештава непосредног 

руководиоца обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ 

7.  

Члан 83. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 7 7 

Самостални саветник 9 9 

Саветник  11 25 

Млађи саветник  8 9 

Сарадник 2 2 

Млађи сарадник / / 

Виши референт / / 

Референт / / 

Млађи референт 1 1 

Укупно: 40 55 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на 

рачунару, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички секретар 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге послове; врши пријем телефонских позива, 

давање телефонских веза и обавештења; води евиденцију о времену и месту одржавања састанака; води 

евиденцију о присуству и одсуству запослених са посла; обавља послове у вези коришћења службених кола, 

утрошка репрезентације, путних налога, употребе печата и сређивања и евидентирања службених гласила, 

као и остале канцеларијске послове за потребе секретара и подсекретара; прима, евидентира и отпрема пошту 

преко пријемних и доставних књига; води евиденцију о завођењу и развођењу предмета, архивира предмете 

и обавља друге административне послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у 

радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад, руководи сектором и пружа стручну помоћ сарадницима. Обавља 

стручне послове у сектору и то: нормативно-правне послове везане за припрему свих врста нормативних 

аката из надлежности секретаријата и решавање најсложенијих задатака од значаја за функционисање 

секретаријата; припрема стручних мишљења о нацртима и предлозима општих аката; даје мишљења у вези 

примене прописа из делокруга рада секретаријата; прати прописе; иницира измену прописа; сарађује са 

ресорним министарствима који су поверили одређене послове секретаријату, као и са другим органима и 

организацијама. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области правних наука, положен 

државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

Одељење за нормативно-правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад у одељењу и пружа стручну помоћ сарадницима. Обавља нормативно 

правне и студијско-аналитичке послове у одељењу и то: нормативно-правне послове везане за припрему свих 

врста нормативних аката из надлежности секретаријата и решава сложене управне поступке; разматра 

примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и других аката; даје инструкције и 

упутства за примену прописа; припрема анализе извештаје и информације у области привреде; обавља 

послове из области јавних набавки за потребе секретаријата; сарађује са ресорним министарствима који су 

поверили одређене послове секретаријату; израђује програме, информације и извештаје о раду одељења; 

обједињује извештаје о раду и плану рада секретаријата. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области правних наука, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Радно место за нормативно-правне и студијско-аналитичке послове 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља нормативно-правне и студијско-аналитичке послове, који се односе на: 

припремање делова нацрта свих врста нормативних аката из надлежности секретаријата, давање мишљења у 

вези са применом прописа и праћење прописа, израду решења, уговора и других аката који се доносе или 

предлажу у оквиру послова појединих сектора и јединица у саставу, припрему прописа и других аката којима 

се уређује употреба имена града у пословном имену привредних субјеката и удружења, обављање послова 

из области јавних набавки за потребе секретаријата који се односе на: израду плана јавних набавки и списка 

набавки на које се закон не примењује, учествовање у спровођењу поступака, израду извештаја о закљученим 
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уговорима и вођење евиденције о набавкама; комуникацију између сектора у циљу прикупљања информација 

од значаја за израду извештаја, информација, анализа и дописа; учествовање у припреми извештаја, 

информација и других докумената из делокруга рада секретаријата; Учествује у припреми извештаја о раду 

и плана рада секретаријата. Прати примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о 

личности, пружа подршку, потребна обавештења и непосредно сарађује са Лицем за заштиту података о 

личности у Градској управи града Београда. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области правних наука положен 

државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Радно место за управно-правне и студијско-аналитичке послове 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља управно-правне и студијско-аналитичке послове, који се односе на: давање 

мишљења у вези са применом прописа, праћење прописа из делокруга рада секретаријата, израду 

првостепених управних аката, решења, уговора и других аката који се доносе или предлажу у оквиру послова 

појединих сектора у саставу секретаријата, комуникацију унутар сектора у циљу прикупљања информација 

од значаја за израду извештаја, информација, анализа и дописа, учествовање у припреми извештаја, 

информација и других докумената из делокруга рада секретаријата, учествовање у припреми извештаја о 

раду и плана рада секретаријата. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области правних наука положен 

државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад, руководи сектором и пружа стручну помоћ сарадницима. Обавља 

стручне финансијско-материјалне послове у сектору и то: припрема, обједињавање и израда предлога 

финансијских планова (ФП) секретаријата и других финансијских аката, извештаја, информација и анализа; 

припрема тромесечног плана прихода и примања и извршења финансијског плана; припрема и измена 

месечних квота; измена финансијског плана; 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; пријем, вођење евиденције и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО); вођење 

помоћних књига (књига улазних фактура и излазних фактура). Обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких или 

друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства 

у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за финансијске послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад у одељењу и пружа стручну помоћ сарадницима. Обавља студијско 

аналитичке послове из области финансија у одељењу и то: припрема, обједињавање и израда предлога 

финансијских планова (ФП) секретаријата и других финансијских аката, извештаја, информација и анализа; 

припрема тромесечног плана прихода и примања и извршења финансијског плана; припрема и измена 

месечних квота; измена финансијског плана; 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; пријем, вођење евиденције и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО); вођење 

помоћних књига (књига улазних фактура и излазних фактура). Обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за студијско-аналитичке послове из области финансија 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља одређене студијско аналитичке послове из области финансија, који се односе 

на: учествовање у припреми, обједињавању и изради предлога финансијских планова (ФП) секретаријата и 

других финансијских аката, извештаја, информација и анализа; припрему тромесечног плана прихода и 

примања и извршења финансијског плана; припрему и измену месечних квота; учествовање у изменама 

финансијског плана; обраду, контролу и комплетирање целокупне документације за израду захтева за 

плаћање и решења о преносу средстава, израду захтева и решења о преносу средстава принудне наплате; 

пријем, вођење евиденције и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО); вођење помоћних књига 

(књига улазних фактура и излазних фактура). Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку студијско-аналитичким пословима из области финансија 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на: израду делова финансијских извештаја, 

информација и анализа; учешће у припреми тромесечног плана прихода и примања и извршења финансијског 

плана; учешће у припреми и измени месечних квота; учешће у изменама финансијског плана; обраду, 

контролу и комплетирање целокупне документације за израду захтева за плаћање и решења о преносу 

средстава, израду захтева и решења о преносу средстава принудне наплате; пријем, вођење евиденције и 

праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО); вођење помоћних књига (књига улазних фактура и 

излазних фактура). Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у 

радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад, руководи сектором и пружа стручну помоћ сарадницима. Обавља 

стручне послове у сектору и то: припрему предлога аката за: подстицање развоја туризма и угоститељства на 

територији града; уређивање радног времена, техничких и других услова за рад угоститељских објеката; 

предузимање мера и активности за спровођење Стратегије развоја туризма на територији града, припрему 

пројеката из области туризма, као и доношење програма развоја туризма; оснивање установа и организација 

у области туризма, контролу над законитошћу рада и аката правних лица основаних у области туризма над 

којима град има директну или индиректну контролу капитала; организацију и реализацију туристичко-

културних манифестација; послове који се односе на локалног туристичког водича и спровођење поступка 

категоризације угоститељских објеката домаће радиности врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко 

домаћинство за издавање туристима и пансиона; анализирање и проучавање нове законске и подзаконске 

регулативе из области рада сектора и сарадња са другим органима, организацијама и ресорним 

министарствима. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за туризам и угоститељство 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад у одељењу и пружа стручну помоћ сарадницима. Обавља студијско-

аналитичке послове у одељењу и то: припрему предлога аката за подстицање развоја туризма на територији 

Града; уређење радног времена у туристичкој и угоститељској делатности; послови у вези организације, 

припреме и реализације туристичких манифестација, унапређења угоститељства, туристичке понуде града; 

старање о унапређењу и развоју различитих видова туристичких кретања; припрему анализа за израду базе 

података за вођење туристичке статистике; израду информација и других стручних материјала из области 

туризма, као и израда програма, информација и извештаја о раду одељења; контролу аката и праћење рада 

правних лица основаних у области туризма, над којима град има директну или индиректну контролу 

капитала; иницира измену прописа и сарађује са другим органима и организацијама. Обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за студијско-аналитичке послове из области туризма 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обављање студијско-аналитичких послова, који се односе на: припрему делова 

предлога аката за подстицање развоја туризма на територији Града, као и аката за уређење радног времена у 

туристичкој и угоститељској делатности; припрему, организацију и реализацију туристичких манифестација, 

унапређења угоститељства, туристичке понуде града; старање о унапређењу и развоју различитих видова 

туристичких кретања; припрему анализа за израду базе података за вођење туристичке статистике; израду 

информација и других стручних материјала из области туризма; праћење рада правних лица основаних у 

области туризма, над којима град има директну или индиректну контролу капитала; комуникацију унутар 
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сектора у циљу прикупљања информација од значаја израду извештаја, информација, анализа и дописа. 

Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку студијско-аналитичким пословима из области туризма 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на: прикупљање података за израду нацрта аката за 

подстицање развоја туризма на територији града и за уређење радног времена у туристичкој и угоститељској 

делатности; припрему, организацију и реализацију туристичких манифестација; ажурирање базе података за 

вођење туристичке статистике; израду извештаја, информација, анализа и дописа. Обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у 

радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одeљење за категоризацију 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад у одељењу и пружа стручна упутстава сарадницима. Обавља послове 

који се односе на: управно правне послове у вези спровођења поступка категоризације угоститељских 

објеката домаће радиности врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство за издавање 

туристима и пансиона; вођење евиденције категоризованих угоститељских објеката; утврђивање боравишне 

таксе и праћење прихода од боравишне таксе; израду информација и других стручних материјала из области 

туризма; комуникацију унутар сектора у циљу прикупљања информација од значаја за израду извештаја, 

информација, анализа и дописа. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

 Радно место за управне и студијско-аналитичке послове из области туризма 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове који се односе на: управно правне послове у 

вези спровођења поступка категоризације угоститељских објеката домаће радиности врсте кућа, апартман, 

соба и сеоско туристичко домаћинство за издавање туристима и пансиона; вођење евиденције 

категоризованих угоститељских објеката; утврђивање боравишне таксе и праћење прихода од боравишне 

таксе; израду информација и других стручних материјала из области туризма; комуникацију унутар сектора 

у циљу прикупљања информација од значаја за израду извештаја, информација, анализа и дописа. Обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку управним и студијско-аналитичким пословима из области 

туризма 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у прикупљању података неопходних за спровођење поступка категоризације 

угоститељских објеката домаће радиности врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство за 

издавање туристима и пансиона; ажурира евиденцију категоризованих угоститељских објеката; израђује 

дописе. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у 

радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад, руководи сектором и пружа стручну помоћ сарадницима. Обавља 

стручне послове у сектору и то: планирање и реализацију програма и мера који се односе на: подстицање 

запошљавања, самозапошљавања и запошљавања теже запошљивих лица са територије града Београда; 

подстицање развоја привредних субјеката ради стварања повољног привредног амбијента; развој 

иновативних делатности и предузетништва кроз унапређење производње и проширење капацитета уз 

запошљавање незапослених лица; мониторинг и праћење индикатора и резултата програма и пројеката у 

складу са мерама активне политике запошљавања и самозапошљавања на територији града Београда; анализу 

унапређења општег оквира за привређивање, доношење програма и спровођење пројеката економског развоја 

града, као и равномернији развој града; организовање учешћа на сајмовима и другим манифестацијама и 

доделу награда и признања из области привреде; праћење рада правних лица основаних у области привреде 

над којима Град има директну или индиректну контролу капитала; израду годишњег Програма робних 

резерви града Београда и извештаја о пословању робних резерви; иницирање измене прописа и сарадњу са 

ресорним министарствима и другим органима и организацијама. Обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор за привредне активности 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове у области привреде и то: координира и прати рад из делокруга 

рада Сектора; учествује у изради анализа, припреми, планирању и предлагању пројеката, програма и мера за: 

смањење незапослености на територији града Београда, подршку развоја иновативних делатности; развој 

предузетништва кроз унапређење производње и проширење капацитета уз запошљавање незапослених лица; 

врши мониторинг и праћење индикатора и резултата програма и пројеката у складу са мерама активне 

политике запошљавања и самозапошљавања на територији града Београда; сарађује са Саветом за 

запошљавање града Београда; обављање послова који за циљ имају подстицање запошљавања теже 

запошљивих лица, врши праћење стања у привреди у целини и другим областима које нису обухваћене 
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делокругом других сектора; врши анализу унапређења општег оквира за привређивање; учествује у 

доношењу програма и спровођење пројеката економског развоја града и пројеката за равномернији развој 

града; учествује у припреми и изради програма мера за подстицање развоја привредних субјеката ради 

стварања повољног привредног амбијента; Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

или техничко-технолошких наука положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за подстицаје привредних субјеката 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад у одељењу и пружа стручну помоћ сарадницима. Обавља послове који 

се односе на: анализу, припрему, планирање и предлагање пројеката, програма и мера за: смањење 

незапослености на територији града Београда, подршку развоја иновативних делатности; развој 

предузетништва кроз унапређење производње и проширење капацитета уз запошљавање незапослених лица; 

мониторинг и праћење индикатора и резултата програма и пројеката у складу са мерама активне политике 

запошљавања и самозапошљавања на територији града Београда; организовање обука за нeзaпoслeнe у 

складу са захтевима тржишта рада, сајмова зaпoшљaвaњa; сарађује са Саветом за запошљавање града 

Београда; обављање послова који за циљ имају подстицање запошљавања теже запошљивих лица; прати и 

проучава појаве и проблеме из области рада одељења; иницира измену прописа; сарађује са другим органима 

и организацијама; израђује програме, информације и извештаје о раду одељења. Обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за студијско-аналитичке послове из области привредних субјеката 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља студијско аналитичке послове који се односе на: учествовање у анализи, 

припреми, планирању и предлагању пројеката, програма и мера за смањење незапослености на територији 

града Београда, подстицање запошљавања теже запошљивих лица; израду предлога аката за: подршку развоја 

иновативних делатности; подршку развоја предузетништва кроз унапређење производње и проширење 

капацитета уз запошљавање незапослених лица; организовање обука за нeзaпoслeнe у складу са захтевима 

тржишта рада, као и сајмова зaпoшљaвaњa; мониторинг и праћење индикатора и резултата програма и 

пројеката у складу са мерама активне политике запошљавања и самозапошљавања на територији града 

Београда; вршење стручних и административних послова за потребе Савета за запошљавање града Београда; 

иницира измену прописа; комуницира унутар сектора у циљу прикупљања информација од значаја за израду 

извештаја, информација, анализа и дописа. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

или техничко-технолошких наука положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Радно место за подршку студијско-аналитичким пословима из области привредних субјеката 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у прикупљању података неопходних за анализу, припрему, планирање и 

предлагање пројеката, програма и мера за смањење незапослености на територији града Београда; учествује 

у изради предлога аката за: подршку развоја иновативних делатности развој предузетништва кроз 

унапређење производње и проширење капацитета уз запошљавање незапослених лица; врши 

административне послове за потребе Савета за запошљавање града Београда; комуницира унутар сектора у 

циљу прикупљања информација од значаја за израду извештаја, информација, анализа и дописа. Обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у 

радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за предузетнике, микро, мала и средња предузећа 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад у одељењу и пружа стручну помоћ сарадницима. Обавља послове који 

се односе на: праћење стања у привреди у целини и другим областима које нису обухваћене делокругом 

других сектора; анализу унапређења општег оквира за привређивање; доношење програма и спровођење 

пројеката економског развоја града и пројеката за равномернији развој града; припрему и израду програма 

мера за подстицање развоја привредних субјеката ради стварања повољног привредног амбијента; 

организовање учешћа на сајмовима и другим манифестацијама из области привреде; праћење рада правних 

лица основаних у области привреде над којима град има директну или индиректну контролу капитала. 

Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за студијско-аналитичке послове из области привредних субјеката 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове који се односе на: учествовање у анализи 

унапређења општег оквира за привређивање; учествовање у доношењу предлога програма и спровођењу 

пројеката економског развоја града и пројеката за равномернији развој града; учествовање у припреми и 

изради програма мера за подстицање развоја привредних субјеката ради стварања повољног привредног 

амбијента; праћење рада правних лица основаних у области привреде над којима град има директну или 

индиректну контролу капитала; одређене послове у вези организовања учешћа на сајмовима и другим 

манифестацијама из области привреде; административне послове везане за доделу награда и признања из 

области привреде. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

или техничко-технолошких наука, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Радно место за подршку студијско-аналитичким пословима из области привредних субјеката 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на: прикупљање података за анализу унапређења 

општег оквира за привређивање; прикупљање података за доношење програма и спровођење пројеката 

економског развоја града и пројеката за равномернији развој града; одређене послове у вези организовања 

учешћа на сајмовима и другим манифестацијама из области привреде; административне послове везане за 

доделу награда и признања из области привреде. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области друштвено-хуманистичких 

наука или техничко-технолошких наука, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 

најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за оперативне послове 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на: пружање помоћи при прикупљању података за 

доношење програма и спровођење пројеката економског развоја града и пројеката за равномернији развој 

града; пружање помоћи у обављању послова у вези организовања учешћа на сајмовима и другим 

манифестацијама из области привреде. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит, 

завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ И ТРГОВИНУ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад, руководи одељењем и пружа стручну помоћ сарадницима. Обавља 

стручне послове у сектору који се односе на: израду годишњег Програма робних резерви града Београда и 

извештаја о пословању робних резерви; утврђивање обима, структуре, врсте и количине робе робних резерви, 

процену вредности, куповину, односно набавку робе за робне резерве, позајмицу робе, складиштење робе, 

заштиту од квара и оштећења, контролу квалитета и други послови у вези образовања, одржавања и 

пословања робним резервама града Београда; процену вредности за услуге складиштења робе робних резерви 

на основу анализе цена из уговора из претходног периода и количине роба робних резерви и праћење 

спровођења поступака јавних набавки за услуге складиштења робе робних резерви; процену потребе за 

интервенцијом робом робних резерви за снабдевеност становништва на територији града Београда у случају 

ванредних ситуација; учешће у уређивању радног времена у области трговине и занатства на територији 

града Београда и праћење надзора над истим, иницирање измене прописа; сарадњу са Републичком 

дирекцијом за робне резерве и надлежним министарствима. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука, положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за робне резерве и трговину 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад у одељењу и пружа стручну помоћ сарадницима. Обавља послове у 

одељењу који се односе на: израду годишњег Програма робних резерви града Београда и извештаја о 



382 

пословању робних резерви; утврђивање обима, структуре, врсте и количине робе робних резерви, процену 

вредности, куповину, односно набавку робе за робне резерве, позајмицу робе, складиштење робе, заштиту 

од квара и оштећења, контролу квалитета и други послови у вези образовања, одржавања и пословања 

робним резервама града Београда; процену вредности за услуге складиштења робе робних резерви на основу 

анализе цена из уговора из претходног периода и количине роба робних резерви и праћење спровођења 

поступака јавних набавки за услуге складиштења робе робних резерви; процену потребе за интервенцијом 

робом робних резерви за снабдевеност становништва на територији града Београда у случају ванредних 

ситуација; учешће у уређивању радног времена у области трговине и занатства на територији града Београда 

и праћење надзора над истим, иницирање измене прописа; сарадњу са Републичком дирекцијом за робне 

резерве и надлежним министарствима. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за студијско-аналитичке послове у области робних резерви и трговине 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове који се односе на: учешће у припремању делова 

предлога за израду годишњег програма робних резерви града Београда и извештаја о пословању робних 

резерви; учешће у утврђивању обима, структуре, врсте и количине робе за робне резерве, куповину, односно 

набавку робе за робне резерве; учешће у вршењу процене вредности за услуге складиштења робе робних 

резерви на основу анализе цена из уговора из претходног периода и количине робе робних резерви; учешће у 

изради одређених делова предлога за давање иницијатива за измену прописа; самостални рад у закњижавању 

фактура и уношења уговора у апликацију САП; израду аналитичких материјала, информација и других 

стручних материјала из области робних резерви и трговине. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку студијско-аналитичким пословима из области робних резерви и 

трговине 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у обављању послова који се односе на: прикупљање података неопходних за 

припремање делова предлога за израду годишњег предлога програма робних резерви града Београда и 

припремање делова за израду извештаја о пословању робних резерви; учешће у изради делова предлога плана 

јавних набавки за набавку робе и услуга складиштења роба робних резерви; самостални рад у закњижавању 

фактура и уношења уговора у апликацији САП; учешће у припреми предлога који се односе на уређење 

радног времена у области трговине и занатства, учешће у изради аналитичких материјала, информација и 

других стручних материјала из области робних резерви и трговине; прикупљање информација од значаја 

израду извештаја, информација, анализа и дописа. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у 

радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за стручно-аналитичке послове у области робних резерви 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на: прикупљање података за израду годишњег предлога 

програма робних резерви града Београда, припремање делова за израду извештаја о пословању робних 
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резерви; припрему података за израду предлога плана јавних набавки за набавку робе и услуге складиштења 

робе робних резерви; учешће у ванредној контроли стања робних резерви у складиштима; учешће у изради 

аналитичких материјала, информација и других стручних материјала из области трговине; сарадњу са 

службама из делокруга рада одељења у вези са прикупљањем потребних података; вођење евиденције о 

предметима из одељења. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, из научне области 

друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ВОДОПРИВРЕДУ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад, руководи одељењем и пружа стручну помоћ сарадницима. Обавља 

стручне послове у сектору који се односе на: припрему предлога Програма управљања водним објектима за 

уређење водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица на водама II реда на територији града Београда; 

реализацију Програма, контролу реализације програма на терену; припрему предлога Оперативног плана 

одбране од поплава за воде II реда на територији града Београда; праћење рада правних лица основаних у 

области водопривреде над којима град има директну или индиректну контролу капитала; уређивање и 

обезбеђивање услова и начина коришћења места за постављање плутајућих објеката на делу обале и водног 

простора на територији града Београда, као и бродова у распреми; уређивање и дефинисање локација за 

депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији града Београда; праћење 

прописа; сарадњу са ресорним министарствима, другим органима и организацијама. Обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука, положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за плутајуће објекте на територији града Београда 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад, руководи одељењем и пружа стручну помоћ сарадницима. Обавља 

студијско аналитичке послове, који се односе на: уређивање и обезбеђивање услова и начина коришћења 

места за постављање плутајућих објеката на делу обале и водног простора на територији града Београда, као 

и бродова у распреми; израду водних аката, одобрења за постављање плутајућих објеката; уређивање и 

дефинисање локација за постављање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном 

земљишту на територији града Београда; израду водних аката и одобрења за постављање објеката за 

депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији града Београда; вршење 

надзора над коришћењем места за постављање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата; праћење 

прописа; сарадњу са другим органима, организацијама и ресорним министарствима. Обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Радно место за управне и студијско-аналитичке послове из области водопривреде 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско аналитичке послове који се односе на: уређивање и дефинисање 

локација за постављање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на 

територији града Београда; израду водних аката и одобрења за постављање објеката за депоновање и 

сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији града Београда; вршење надзора над 

коришћењем места за постављање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата; уређивање и 

обезбеђивање услова и начина коришћења места за постављање плутајућих објеката на делу обале и водног 

простора на територији града Београда, као и бродова у распреми; израду водних аката и одобрења за 

постављање плутајућих објеката; комуникацију унутар одељења у циљу прикупљања информација од значаја 

израду извештаја, информација, анализа и дописа. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких или 

друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за техничко-оперативне послове из области водопривреде 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на геодетска обележавања и друга мерења за службене 

потребе, а која се односе на: уређивање и дефинисање локација за постављање објеката за депоновање и 

сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији града Београда; постављање објеката за 

депоновање и сепарацију речних агрегата; места за постављање плутајућих објеката на делу обале и водног 

простора на територији града Београда, израду предлога Програма управљања водним објектима за уређење 

водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица на водама II реда на територији града Београда; израду 

предлога Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији града Београда, као и бродова 

у распреми. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за стручно-аналитичке послове у области водопривреде 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на: прикупљање података за уређивање и дефинисање 

локација за постављање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на 

територији града Београда; прикупљање података за израду водних аката и одобрења за постављање објеката 

за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији града Београда; учешће у 

вршење надзора над коришћењем места за постављање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата; 

прикупљање података за уређивање и обезбеђивање услова и начина коришћења места за постављање 

плутајућих објеката на делу обале и водног простора на територији града Београда, као и бродова у распреми; 

комуникацију унутар одељења у циљу прикупљања информација од значаја израду извештаја, информација, 

анализа и дописа. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, из научне области 

техничко-технолошких наука, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за послове управљања водним објектима на водама II реда 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад, руководи одељењем и пружа стручну помоћ сарадницима. Обавља 

студијско аналитичке послове, који се односе на: учешће у припреми предлога Програма управљања водним 

објектима за уређење водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица на водама II реда на територији града 

Београда; реализацију Програма, контролу реализације програма на терену; израду предлога Оперативног 

плана одбране од поплава за воде II реда на територији града Београда; сарадњу са ресорним министарствима, 

другим органима и организацијама; израду информација, извештаја и других материјала из ове области, 

учествује у процесима стручног усавршавања. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука, положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за студијско-аналитичке послове из области водопривреде 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља управне и студијско аналитичке послове који се односе на: израду делова 

предлога Програма управљања водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица 

на водама II реда на територији града Београда; реализацију Програма, контролу реализације програма на 

терену; израду делова предлога Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда на територији града 

Београда; праћење рада правних лица основаних у области водопривреде над којима град има директну или 

индиректну контролу капитала; праћење прописа; комуникацију унутар одељења у циљу прикупљања 

информација од значаја за израду извештаја, информација, анализа и дописа. Обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку студијско-аналитичким пословима из области водопривреде 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у прикупљању података неопходних за: припрему предлога Програма 

управљања водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава, ерозије и бујица на водама II реда 

на територији града Београда, израду делова предлога Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда 

на територији града Београда; учествује у изради информација, анализа и дописа. Обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у 

радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ 

8.  

Члан 84. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 2 2 

Самостални саветник 11 11 

Саветник  7 19 

Млађи саветник  4 4 

Референт  1 1 

Виши референт 1 1 

Укупно службеника: 28 40 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области техничко-технолошких 

наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области техничко-технолошких 

наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на 

рачунару, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор за праћење пројеката у пољопривреди 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове у области пољопривреде, координира и прати рад сектора; 

учествује у изради годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; 

учествује у изради програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја града Београда; сарађује са другим секретаријатима и надлежним органима у питањима везаним за 

област пољопривреде; учествује у изради информација и извештаја о раду сектора и изради годишњих 

извештаја који се подносе министарству; прати прописе из делокруга рада секретаријата; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и најмање седам година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Административно-технички секретар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге послове; врши пријем телефонских позива 

и даје обавештења; води евиденцију о времену и месту одржавања састанака; води евиденцију о присуству и 

одсуству запослених са посла; обавља послове у вези употребе печата, коришћења службених возила, путних 

налога, утрошка репрезентације, као и остале канцеларијске послове за потребе секретара и подсекретара; 

прима, евидентира и отпрема пошту преко пријемне доставне књиге; архивира предмете; даје информације 

странкама о кретању предмета; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад, руководи сектором и пружа стручну помоћ сарадницима; обавља управне 

и нормативно-правне послове везане за припрему свих врста управних и нормативних аката и решава 

најсложеније послове од значаја за рад и функционисање секретаријата; припрема стручна мишљења о 

нацртима и предлозима општих аката; даје мишљења у вези примене прописа из делокруга рада секретаријата; 

прати прописе из делокруга рада секретаријата и иницира измену прописа; сарађује са ресорним 

министарствима који су поверили одређене послове секретаријату, као и са другим органима и организацијама; 

прати примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о личности и пружа подршку, 

потребна обавештења и непосредно сарађује са Лицем за заштиту података о личности у Градској управи; 

учествује у процесима стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области правних наука, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одељење за нормативно-правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад у одељењу и пружа стручну помоћ сарадницима; обавља нормативно-

правне послове везане за припрему свих врста нормативних аката из надлежности секретаријата и решава 

сложене управне поступке; разматра примедбе и мишљења на нацрте и предлоге прописа и других аката; 

прати прописе из делокруга рада секретаријата и даје инструкције и упутства за примену прописа; обавља 

послове из области јавних набавки за потребе секретаријата; сарађује са ресорним министарствима који су 

поверили одређене послове секретаријату; израђује и обједињује информације и извештаје о раду 

секретаријата; учествује у процесима стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области правних наука, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Радно место за управне и нормативно-правне послове 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља управне и нормативно-правне послове из надлежности секретаријата, даје 

мишљења у вези са применом прописа, израдом решења, уговора и других аката који се доносе или предлажу 
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у оквиру послова појединих сектора и јединица у саставу; обавља послове из области јавних набавки за 

потребе секретаријата који се односе на израду плана јавних набавки и списка набавки на које се закон не 

примењује и учествује у спровођењу поступака, израђује извештаје о закљученим уговорима и води 

евиденцију о набавкама; прати прописе из делокруга рада секретаријата; врши комуникацију између сектора 

у циљу прикупљања информација од значаја за израду извештаја, информација, анализа и дописа и учествује 

у изради истих; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области правних наука, положен 

државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одељење за финансијске послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад у одељењу и пружа стручну помоћ сарадницима; припрема, обједињава 

и израђује предлоге финансијских планова (ФП) секретаријата и других финансијских аката, извештаја, 

информација и анализа; припрема тромесечни план извршења финансијског плана и месечних квота; прати 

прописе из делокруга рада одељења; обрађује, контролише и комплетира документацију за израду захтева за 

плаћање и решења о преносу средстава и решења о преносу средстава принудне наплате; прима, води 

евиденцију и прати средстава финансијског обезбеђења (СФО); води помоћне књиге улазних фактура; 

учествује у процесима стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области економских наука, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Радно место за финансијско-материјалне послове 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља финансијско-материјалне и стручно-оперативне послове из делокруга рада 

одељења; планира и помаже руководиоцу у изради предлога годишњег финансијског плана и његовој измени; 

учествује у изради годишњег плана јавних набавки и списка набавки на које се закон не примењује и у 

поступцима јавних набавки које спроводи Град и прати реализацију поступака јавних набавки са 

финансијског аспекта; припрема тромесечни и месечни план извршења финансијског плана секретаријата – 

квоте и њихову измену; припрема финансијске извештаје (годишње и периодичне) о оствареним приходима 

и расходима, прати остварење плана и указује на одступања и потребне активности; прати прописе из 

делокруга рада одељења; остварује сарадњу са органима града и другим државним органима и 

организацијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету из научне области економских наука, положен 

државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Радно место за подршку студијско-аналитичким пословима из области финансија 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на обраду, контролу и комплетирање документације за 

израду захтева за плаћање и решења о преносу средстава и решења о преносу средстава принудне наплате; 
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учествује у припреми тромесечног плана извршења финансијског плана; учествује у припреми и измени 

месечних квота; учествује у изради годишњег финансијског плана и његовим изменама; учествује у изради 

финансијских извештаја, информација и анализа; прима, води евиденције и прати средства финансијског 

обезбеђења (СФО); води помоћне књиге улазних фактура; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области економских наука, положен 

државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу 

код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

 Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад, руководи сектором и пружа стручну помоћ сарадницима; контролише 

израду предлога Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 

града Београда и спровођење истог; контролише израду аката о намени и висини подстицајних средстава, 

условима, начину и поступку остваривања права на доделу подстицајних средстава у области пољопривреде; 

сарађује у изради Стратегије развоја пољопривреде на територији града; контролише израду извештаја о 

спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја који се подносе надлежном 

министарству и сарађује са надлежним министарствима и другим органима и организацијама; организује и 

реализује учешће на међународним сајмовима; прати прописе из делокруга рада сектора и иницира измену 

прописа; учествује у процесима стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног 

искуства у струци  ̧као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за подстицање и развој сточарства 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад у одељењу и пружа стручну помоћ сарадницима; контролише и учествује 

у изради предлога Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја града Београда у области сточарства и спровођење истог; контролише и учествује у изради акта о 

намени и висини подстицајних средстава, условима, начину и поступку остваривања права на доделу 

подстицајних средстава у овој области и предузима мере и активности у циљу едукације пољопривредних 

произвођача у овој области; организује и реализује учешће на међународним сајмовима у овој области; 

контролише и учествује у изради извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног 

развоја у овој области који се подносе надлежном министарству; прати прописе из делокруга рада одељења и 

иницира измене прописа; сарађује са надлежним министарствима и другим органима и организацијама; 

учествује у процесима стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Радно место за студијско-аналитичке послове за подстицање и развој сточарства 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове ради израде предлога Програма мера подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда у области сточарства и 

спровођење истог; израђује акта о намени и висини подстицајних средстава, условима, начину и поступку 

остваривања права на доделу подстицајних средстава у овој области; учествује у предузимању мера и 

активности у циљу едукације пољопривредних произвођача у овој области; израђује извештаје о спровођењу 

мера пољопривредне политике и политике руралног развоја у овој области који се подносе надлежном 

министарству; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку студијско-аналитичким пословима за подстицање и развој сточарства 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у прикупљању података за израду предлога Програма мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда у области сточарства; 

израђује акте о намени и висини подстицајних средстава, условима, начину и поступку остваривања права 

на доделу подстицајних средстава у овој области; израђује извештаје о спровођењу мера пољопривредне 

политике и политике руралног развоја у овој области који се подносе Министарству; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж 

или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за подстицаје и развој пољопривреде 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад, руководи одељењем и пружа стручну помоћ сарадницима; контролише 

и учествује у изради предлога Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја града Београда у области воћарства, повртарства и пољопривредне механизације и 

спровођење истог; контролише и учествује у изради аката о намени и висини подстицајних средстава, 

условима, начину и поступку остваривања права на доделу подстицајних средстава у овој области и 

предузима мере и активности у циљу едукације пољопривредних произвођача у овој области; организује и 

реализује учешће на међународним сајмовима у овој области; контролише и учествује у изради извештаја о 

спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја у овој области који се подносе 

надлежном министарству; прати прописе из делокруга рада одељења и иницира измене прописа; сарађује са 

другим органима и организацијама; учествује у процесима стручног усавршавања; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Радно место за студијско-аналитичке послове за развој пољопривреде 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове ради израде предлога Програма мера подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда у области воћарства, 

повртарства и пољопривредне механизације и спровођење истог; израђује акта о намени и висини 

подстицајних средстава, условима, начину и поступку остваривања права на доделу подстицајних средстава 

у овој области; учествује у предузимању мера и активности у циљу едукације пољопривредних произвођача 

у овој области; учествује у организовању и реализовању учешћа на међународним сајмовима у овој области; 

учествује у изради извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја у 

овој области који се подносе надлежном министарству; прати прописе из делокруга рада одељења; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за студијско-аналитичке послове из области пољопривреде 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове ради израде предлога Програма мера подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда у области воћарства, 

повртарства и пољопривредне механизације и спровођење истог; израђује акта о намени и висини 

подстицајних средстава, условима, начину и поступку остваривања права на доделу подстицајних средстава 

у овој области; учествује у предузимању мера и активности у циљу едукације пољопривредних произвођача 

у овој области; израђује извештаје о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја 

у овој области који се подносе надлежном министарству; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца 1 

Опис послова: Организује рад, руководи сектором и пружа стручну помоћ сарадницима; контролише 

израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и 

спровођење истог; контролише акта којима се утврђује цена закупа пољопривредног земљишта у државној 

својини, организовање и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини; контролише израду аката у вези са закупом, коришћењем без плаћања накнаде 

и бесправним коришћењем пољопривредног земљишта у државној својини; контролише израду аката за 

утврђивање обавезе плаћања и висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и за 

утврђивање ослобађања од обавезе плаћања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; сарађује 

у изради Стратегије развоја пољопривреде на територији града; прати прописе из делокруга рада сектора, 

иницира измену прописа и сарађује са надлежним министарствима и другим органима и организацијама; 

учествује у процесима стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад, руководи одељењем и пружа стручну помоћ сарадницима; контролише 

и учествује у изради предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта и спровођење истих; контролише и учествује у изради аката којима се утврђује цена закупа 

пољопривредног земљишта у државној својини, организовање и спровођење поступка јавног надметања за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; контролише и учествује у изради аката у вези 

са закупом, коришћењем без плаћања накнаде и бесправним коришћењем пољопривредног земљишта у 

државној својини; прати прописе из делокруга рада одељења и иницира измену прописа; сарађује са другим 

органима, организацијама и ресорним министарствима; учествује у процесима стручног усавршавања; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за студијско-аналитичке послове из области пољопривреде 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове ради израде предлога годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спроводи исти; обавља стручне и 

административне послове за утврђивање цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини и 

учествује у организовању и спровођењу поступка јавног надметања за давање у закуп и коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини; израђује предлоге аката у вези са закупом, коришћењем без 

плаћања накнаде и бесправним коришћењем пољопривредног земљишта у државној својини; учествује у 

контроли на терену ради утврђивања фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта и 

пољопривредних објеката у државној својини; учествује у контроли изведених радова на терену у вези 

реализације годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; израђује 

извештаје, информације и анализе из делокруга рада одељења; прати прописе из делокруга рада одељења; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку студијско-аналитичким пословима из области пољопривреде 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца 1 

Опис послова: Учествује у прикупљању података за израду нацрта годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта и спроводи исте; учествује у изради аката којима се 

утврђује цена закупа пољопривредног земљишта у државној својини, организовању и спровођењу поступка 

јавних надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; учествује у обављању 

стручних и административних послова у вези са закупом, коришћењем без плаћања накнаде и бесправним 

коришћењем пољопривредног земљишта у државној својини и изради предлога одлука о покретању поступка 

за добровољно груписање земљишног поседа; учествује у контроли на терену ради утврђивања фактичког 
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начина коришћења пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини; учествује у 

контроли изведених радова на терену у вези реализације годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта; учествује у изради извештаја, информација и анализа из делокруга рада 

одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж 

или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за промену намене пољопривредног земљишта 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад, руководи одељењем и пружа стручну помоћ сарадницима; контролише 

и учествује у изради аката за утврђивање висине и обавезе плаћања накнаде за промену намене 

пољопривредног земљишта и за утврђивање ослобађања од обавезе плаћања накнаде за промену намене 

пољопривредног земљишта; сарађује са другим органима, организацијама и ресорним министарствима; 

прати прописе из делокруга рада одељења и иницира измену прописа; учествује у процесима стручног 

усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за студијско-аналитичке послове у области пољопривреде 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско аналитичке послове који се односе на израду управних аката за 

утврђивање висине и обавезе плаћања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта и за 

утврђивање ослобађања од обавезе плаћања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта у 

првостепеном управном поступку; прати прописе из делокруга рада одељења; израђује извештаје, 

информације, анализе и дописе из делокруга рада одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ИНСПЕКЦИЈУ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца 1 

Опис послова: Организује рад, руководи сектором и пружа стручну помоћ сарадницима; обавља стручне 

послове у сектору, надзире и усклађује рад сектора са потребама и радом других сектора у секретаријату; 

распоређује послове у сектору и даје неопходна упутства за рад; прати прописе из делокруга рада сектора и 

иницира измену прописа; сарађује са ресорним министарствима, другим инспекцијама, органима и 

организацијама; учествује у процесима стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и испит за инспектора и 

најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за пољопривредну инспекцију 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад у одељењу и пружа стручну помоћ сарадницима; обавља послове који 

се односе на контролу коришћења пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу, редовну 

обраду пољопривредног земљишта и плодност обрадивог пољопривредног земљишта, промену намене 

пољопривредног земљишта и плаћања накнаде за промену намене; врши контролу правног основа за 

коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, да ли је закупац успоставио плодоред и води 

књигу поља за биљну производњу; спроводи противерозионе мере, мере подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда и реализације истих; израђује акта у 

поступку вршења инспекцијског надзора; прати прописе из делокруга рада одељења и иницира измену 

прописа; израђује информације и извештаје о раду сектора, годишње извештаје који се подносе надлежном 

министарству и сарађује са другим инспекцијама, органима и организацијама; учествује у процесима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и испит за инспектора и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место пољопривредног инспектора 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско аналитичке послове, који се односе на контролу коришћења 

пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу, редовну обраду и плодност обрадивог 

пољопривредног земљишта; врши контролу плаћања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта; 

врши контролу правног основа коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, да ли је закупац 

успоставио плодоред и води књигу поља за биљну производњу; спроводи противерозионе мере и мере 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда и реализацију 

истих; израђује акте у поступку вршења инспекцијског надзора, информације, извештаје о раду одељења, као 

и годишњи извештај који се подноси надлежном министарству; прати прописе из делокруга рада одељења; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и испит за инспектора и 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за послове подршке пољопривредној инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши геодетска обележавања и друга мерења за службене потребе; обавља послове 

који се односе на припрему и обраду података и материјала потребних за вршење инспекцијског надзора; 

учествује у прикупљању података за израду аката у поступку вршења инспекцијског надзора, података за 

израду планова рада, извештаја о раду одељења и годишњег извештаја који се подноси надлежном 
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министарству; води евиденцију о исходу поступака инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области техничко-технолошких 

наука или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж 

или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за геодетско-оперативне послове 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у вршењу геодетских обележавања и других мерења за службене потребе; 

врши увид у катастар непокретности; обавља оперативне послове који се односе на идентификацију 

катастарских парцела; учествује у припреми података и материјала потребних за вршење инспекцијског 

надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање геодетско-техничког смера у четворогодишњем трајању; 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

9.  

Члан 85. 

Звање Број радних места Број службеника-извршилаца 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 4 4 

Самостални саветник 9 9 

Саветник  15 20 

Млађи саветник  3 3 

Сарадник / / 

Млађи сарадник 3 3 

Виши референт 3 3 

Референт / / 

Млађи референт 2 2 

Укупно: 41 46 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о Градској управи града Београда 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из области друштвено-хуманистичких или 

техничко-технолошких наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о Градској управи града Београда 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из области друштвено-хуманистичких или 

техничко-технолошких наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички секретар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно-техничке послове, пријем телефонских позива, давање 

телефонских веза и обавештења; води евиденцију о присуствовању и одсуствовању запослених са посла; 

обавља послове у вези коришћења службених кола, утрошка репрезентације, путних налога, употребе печата 

и сређивања и евидентирања службених гласила, врши пријем, евидентирање и отпрему поште преко 

пријемних и доставних књига; води евиденцију о завођењу и развођењу и архивирању предмете и обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ И 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЕНЕРГЕТИКЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; организује прикупљања, контролу и обраду података о потрошњи свих 

врста енергената за потрошаче на територији града; учествује у креирању и изради енергетског биланса по 

врстама енергената и секторима потрошње, у складу са европским регулативама; учествује у изради предлога 

потребних средстава за реализацију програма и прати њихово извршење; учествује у изради Плана јавних 

набавки Секретаријата, у складу са Законом; прати и учествује у припреми конкурсне документације за јавне 

набавке где је наручилац Секретаријат; организује и учествује у изради информација, извештаја о раду и др. 

материјала из делокруга рада сектора; организује и учествује у изради информација, извештаја о раду и др. 

материјала из делокруга рада сектора; учествује у процесима у вези са стручним усавршавањем у Сектору и 

обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких или друштвено-

хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, масте струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање седам 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење информационог система енергетике Града 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; учествују у креирању и изради енергетског биланса по врстама 

енергената и секторима потрошње, у складу са европским регулативама; учествује у изради предлога 

потребних средстава за реализацију програма и плана енергетске ефикасности и прати њихово извршење; 

учествује у планирању послова који се односе на Информациони систем енергетике града, као и прикупљање, 

контролу и обраду података о потрошњи свих врста енергената за енергетске ентитете на територији града 

Београда; учествује у припреми конкурсне документације за јавне набавке где је наручилац Секретаријат и 

спровођењу поступака јавних набавки; учествује у изради информација, извештаја о раду и др. материјала из 

делокруга рада сектора; контролише рачуне за изведене радове, испоручена добра и услуге; учествује у 

процесима у вези са стручним усавршавањем у одељењу и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука или рачунарских наука, 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови вођења и развоја Информационог система енергетике града 

Београда 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обезбеђује благовремено и законито обављања послова који се односе на прикупљање, 

контролу и обраду података о потрошњи свих врста енергената за потрошаче на територији града, обавља 

учесталу пословну комуникацију и размену података са различитим организацијама, установама и 

институцијама, у циљу прикупљања потребних информација о потрошњи енергије и енергената; учествује у 

креирању и слању извештаја у вези са праћењем потреба и потрошње свих видова енергије; учествује у 

унапређењу, проширивању и увођењу нових модула и функционалности Информационог система енергетике 

Града праћењем потреба и потрошње свих видова енергије; учествује у изради енергетског биланса; 
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учествује у изради планова развоја енергетике и предлагању мера у циљу рационалног коришћења и штедње 

енергије; учествује у припреми конкурсне документације за јавне набавке и спровођењу поступака јавних 

набавки где је наручилац Секретаријат; учествује у припреми конкурсне документације за јавне набавке и 

спровођењу поступака јавних набавки где је наручилац Секретаријат; учествује у контроли рачуна за 

изведене радове, испоручена добра и услуге и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука, рачунарских наука или 

друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету положен државни стручни испит и најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови повезани са енергетском ефикасности и употребом обновљивих 

изворе енергије у граду 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове формирања енергетске базе података за град 

Београд и учесталу пословну комуникацију и размену података са различитим организацијама, установама и 

институцијама, у циљу прикупљања потребних информација о потрошњи енергије и енергената; учествује у 

креирању и слању извештаја у вези са праћењем потреба и потрошње свих видова енергије и у унапређењу, 

проширивању и увођењу нових модула и функционалности Информационог система енергетике Града 

праћењем потреба и потрошње свих видова енергије; учествује у изради енергетског биланса и у изради 

планова развоја енергетике и предлагању мера у циљу рационалног коришћења и штедње енергије; учествује 

у припреми конкурсне документације за јавне набавке и спровођењу поступака јавних набавки где је 

наручилац Секретаријат; учествује у контроли рачуна за изведене радове, испоручена добра и услуге и 

обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука или друштвено-

хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Оперативни послови вођења и развоја Информационог система енергетике града Београда 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обављање оперативних послова у циљу прикупљања потребних информација у вези са 

праћењем потреба и потрошње свих видова енергије, учествује у комуникацији унутар Сектора и размени 

података са различитим организацијама, установама и институцијама, у циљу прикупљања потребних 

информација; учествује у припреми извештаја у вези са праћењем потреба и потрошње свих видова енергије; 

учествује у изради и припреми планова развоја енергетике и у припреми конкурсне документације за јавне 

набавке и спровођењу поступака јавних набавки где је наручилац Секретаријат и обавља друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука или друштвено-

хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Техничко-административни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге претежно рутинске послове који 

обухватају широк круг задатака и могу захтевати познавање и примену једноставнијих метода рада и 
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поступака, а раде се самостално и уз општа упутства непосредног руководиоца; води евиденције о завођењу 

и развођењу предмета и обавља послове пријема и отпреме поште преко интерних доставних књига у оквиру 

сектора; обавља послове умножавања материјала и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; организује прикупљање и обраду енергетских података повезаних са 

енергетском ефикасношћу и употребом обновљивих извора енергије; учествује у припреми израде планова 

развоја енергетике и предлагању мера у циљу рационалног коришћења и штедње енергије и у стварању свих 

видова енергетског тржишта и у предлагању мера у циљу обезбеђења неопходних енергетских капацитета у 

складу са Стратегијом и Програмом развоја енергетике у сарадњи са надлежним Министарством; учествује 

у спровођењу програма и плана енергетске ефикасности и праћењу развоја и давању предлога за примену 

алтернативних извора енергије и у изради предлога у циљу обезбеђивања финансијских средстава за 

реализацију програма; контролише рачуне за изведене радове, испоручена добра и услуге, учествује у 

припреми конкурсне документације и спровођењу поступка јавних набавки, учествује у припреми и изради 

извештаја, информација и другог материјала из делокруга рада одељења, учествује у процесима у вези са 

стручним усавршавањем у Одељењу и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука или друштвено-

хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-аналитички послови праћења енергетске ефикасности и употребе обновљивих 

извора енергије у граду 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручно-аналитичке послове око формирања енергетске базе података за град 

Београд; учествује у припреми и изради конкурсне документације за јавне набавке и контроли рачуна за 

изведене радове, испоручена добра и услуге; учествује у праћењу потреба и потрошње свих видова енергије 

и енергената; учествује у припреми израде планова развоја енергетике и у предлагању мера у циљу 

рационалног коришћења и штедње енергије; учествује у спровођењу Програма и Плана енергетске 

ефикасности града Београда; учествује у праћењу развоја и припреми предлога за примену алтернативних 

извора енергије и осталих специфичних програма у овој области и праћењу њихове реализације; учествује у 

припреми предлога у циљу обезбеђивања финансијских средстава за реализацију ових програма и 

неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом и Програмом развоја енергетике; учествује у 

усаглашавању развоја енергетских мрежа и система како би се подигла енергетска ефикасност и прати правну 

регулативу из области енергетске ефикасности и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука или друштвено-

хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Оперативни послови праћења енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора 

енергије у Граду 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља оперативне послове у вези са: прикупљањем и обрадом података о енергетским 

ентитетима на територији града Београда; пружа подршку у припреми документације за припрему планова 

развоја енергетике и у припреми и изради предлога мера рационалног коришћења и штедње енергије; 

прикупља неопходне документације за припрему и израду конкурсне документације и спровођењу поступка 

јавних набавки где је наручилац Секретаријат; пружа подршку у припреми и изради извештаја у вези са радом 

Сектора и обавља друге послове по налогу руководиоца 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГРАДА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ И ТОПЛИФИКАЦИЈУ ГРАДА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Сектору; учествује у изради свих врста нормативних аката које доноси Скупштина 

града и други органи града у области енергетике и припрема стручна мишљења о нацртима и предлозима 

општих акта, припрема мишљења у вези са применом прописа и општих аката из надлежности органа; 

учествује у вршењу надзора над обављањем комуналних делатности производње, снабдевања и дистрибуције 

топлотне енергије, у оквиру делокруга рада Секретаријата; учествује у обављању управно-правних послова 

у првостепеном управном поступку – решавању по захтевима за издавање лиценце за обављање делатности 

производње, снабдевања и дистрибуције топлотне енергије и енергетске дозволе за изградњу објеката за 

производњу топлотне енергије; уз консултацију са руководиоцем сарађује са ресорним министарством које 

је поверило одређене послове граду Београду, односно надлежним органима града Београда, у сарадњи са 

руководиоцем учествује у изради информација, извештаја о раду и др. материјала из делокруга рада Сектора; 

учествује у процесима стручног усавршавања и обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области машинских или електротехничких наука, или 

друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање седам 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за праћење снабдевања топлотном енергијом града 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; учествује у вршењу надзора над радом ЈКП „Београдске електране” и 

надзора над доношењем општих аката ЈКП „Београдске електране” и њихову усаглашеност са оснивачким 

актима и законским и др. прописима; прати припрему и израду програма редовног одржавања и 

инвестиционих улагања у циљу обезбеђивања континуираног снабдевања топлотном енергијом; прати 

снабдевање града топлотном енергијом и учествује у припреми и изради Одлуке о снабдевању топлотном 

енергијом у граду Београду, које доноси Скупштина града Београда; учествује у припреми и изради аката за 

прибављање сагласности надлежних органа града Београда на План припрема грејних система за грејну 

сезону, Извештај о реализацији Плана припрема грејних система ЈКП „Београдске електране” за грејну 

сезону, Извештај о раду ЈКП „Београдске електране” у грејној сезони, на Извештај о реализацији Програма 

рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП „Београдске електране”; учествује у 
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припреми појединачних управних аката у поступцима за издавање лиценце за обављање делатности 

производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом и енергетске дозволе за изградњу објеката за 

производњу топлотне енергије; учествује у поступцима јавних набавки, које спроводи ЈКП „Београдске 

електране”; учествује у процесима стручног усавршавања; учествује у изради информација, извештаја и 

других материјала из делокруга рада одељења, обавља пословну комуникацију са надлежним републичким 

органима и органима локалне самоуправе и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области машинских наука, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-аналитички послови праћења снабдевања топлотном енергијом 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-аналитичких послова праћења снабдевања топлотном енергијом; 

учествује у припреми и изради аката за прибављање сагласности надлежних органа града Београда на План 

припрема грејних система за грејну сезону, Извештај о реализацији Плана припрема грејних система ЈКП 

„Београдске електране” за грејну сезону, Извештај о раду ЈКП „Београдске електране” у грејној сезони, на 

Извештај о реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП 

„Београдске електране” и осталих програма и извештаја у области производње, снабдевања и дистрибуције 

топлотне енергије; води првостепене управне поступке за издавање лиценци за обављање делатности 

производње, снабдевања и дистрибуције топлотне енергије и за издавање енергетских дозвола за изградњу 

објеката за производњу топлотне енергије снаге преко 1 MW и учествује у изради првостепених управних 

аката; учествује у припреми и изради делова нацрта општих аката из ове области; учествује у стварању и 

ажурирању базе података из надлежности органа – регистар издатих лиценци и евиденцију произвођача 

топлотне енергије снаге 0,1 MW до 1 MW и регистар енергетских објеката; учествује у стварању и ажурирању 

базе података из надлежности органа – регистар издатих лиценци и евиденцију произвођача топлотне 

енергије снаге 0,1 MW до 1 MW и регистар енергетских објеката; учествује у припреми и изради конкурсне 

документације и спровођењу поступака јавних набавки, учествује у контролисању рачуна за изведене радове; 

учествује у припреми извештаја, информација о раду Сектора и припрема одговоре на питања грађана и 

обавља друге послове по налогу руководиоца 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови праћења снабдевања топлотном енергијом 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове праћења снабдевања топлотном енергијом; 

учествује у припреми и изради аката за прибављање сагласности надлежних органа града Београда на План 

припрема грејних система за грејну сезону, Извештај о реализацији Плана припрема грејних система ЈКП 

„Београдске електране” за грејну сезону, Извештај о раду ЈКП „Београдске електране” у грејној сезони, на 

Извештај о реализацији Програма рехабилитације дистрибутивног система даљинског грејања ЈКП 

„Београдске електране” и осталих програма и извештаја у области производње, снабдевања и дистрибуције 

топлотне енергије; води првостепене управне поступке за издавање лиценци за обављање делатности 

производње, снабдевања и дистрибуције топлотне енергије и за издавање енергетских дозвола за изградњу 

објеката за производњу топлотне енергије снаге преко 1 MW и учествује у изради првостепених управних аката; 

прати снабдевање града топлотном енергијом и учествује у изради Одлуке о снабдевању града топлотном 

енергијом и других одлука које доноси Скупштина града, учествује у вршењу надзора над радом ЈКП 

„Београдске електране”; учествује у изради извештаја, информација и других материјала из делокруга рада 
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одељења; учествује у припреми конкурсне документације и спровођењу поступака јавних набавки, контролише 

рачуне за изведене радове, испоручена добра и услуге и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Оперативни послови праћења снабдевања топлотном енергијом 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља оперативне послове и пружа подршку у припреми и изради планова развоја 

енергетике; пружа подршку у припреми податка и информација од значаја за спровођење управног поступка 

по захтевима за издавање лиценци за обављање делатности производње, снабдевања и дистрибуције 

топлотне енергије и захтевима за издавање енергетских дозвола за изградњу објеката за производњу топлотне 

енергије снаге преко 1 MW и објеката за дистрибуцију топлотне енергије у складу са законом; прикупља 

податке неопходне за израду анализа, извештаја, као и материјала за израду одлуке о стручним питањима; 

учествује у припреми одговора на представке грађана; пружа подршку у припреми извештаја, информација 

и других материјала из делокруга рада одељења; прикупља неопходне податке за припрему конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за инвестиције и инвестиционо одржавање топловодне мреже 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; учествује у изради стратешких програма и пројеката из области топлотне 

енергије важних за град Београд и у изради Програма топлификације града Београда, Програма гашења 

котларница, Програма инвестиција у ЈКП Београдске електране и осталих програма у овој области и прати 

њихову реализацију, утврђује предлог финансијских средстава за реализацију ових програма; учествује у 

предлагању мера и начина обезбеђења неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом и 

Програмом развоја енергетике; контролише ситуације и рачуне за изведене радове, испоручена добра и 

услуге, учествује у припреми и изради конкурсне документације и поступку спровођења јавних набавки и у 

припреми и изради информација, извештаја и других материјала из делокруга рада Одељења, учествује у 

комуникацији са надлежним републичким органима и органима локалне самоуправе и у процесима стручног 

усавршавања и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука или друштвено-

хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-аналитички послови праћења инвестиција и инвестиционог одржавања 

топловодне мреже 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручно-аналитичке послове праћења инвестиција и инвестиционог одржавања 

топловодне мреже и послове у вези са реализацијом Програма топлификације града Београда, Програма 

гашења котларница, Програма инвестиција у ЈКП Београдске електране и осталих програма у овој области; 
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учествује у изради планова развоја енергетике у складу са Стратегијом и Програмом развоја енергетике; 

учествује у припреми предлога мера и начина обезбеђења неопходних енергетских капацитета у складу са 

Стратегијом и Програмом развоја енергетике; учествује у припреми и изради информација, извештаја и 

других материјала из делокруга рада Одељења и обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање три година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови праћења инвестиција и инвестиционог одржавање 

топловодне мреже 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове у вези са реализацијом Програма топлификације 

града Београда, Програма гашења котларница, Програма инвестиција у ЈКП Београдске електране и осталих 

програма у овој области и праћења њихове реализације; учествује у припреми и изради предлога за 

обезбеђивање финансијских средстава за реализацију ових програма и у припреми и изради конкурсне 

документације и спровођењу поступка јавних набавки; учествује у контроли ситуација и рачуна за извршене 

радове, испоручена добра и услуге; учествује у припреми и изради информација, извештаја и других 

материјала из делокруга рада Одељења и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља мање сложене административне послове око пријема, разврставања и 

евиденције поште и предмета за потребе Сектора односно у пословима завођења и развођења предмета, уз 

надзор непосредног руководиоца; пружа подршку у набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског 

материјала; обавља послове на умножавању материјала и учествује у достављању материјала надлежним 

службама града Београда и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Сектору; обавља послове који се односе на: планирање и развој енергетике, јавног 

осветљења и електроизградње на територији града Београда, обезбеђивање јавног осветљења и изградње 

електроенергетских објеката у граду Београду и учествује у припреми и изради нацрта и предлога одлука у 

оквиру предметне делатности; учествује у изради планова развоја енергетике, мера и начина обезбеђења 

неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом и Програмом развоја енергетике, као делатности 

од локалног интереса, која је одређена као комунална делатности; учествује у планирању, праћењу и 

контролисању потрошње електричне енергије за потребе јавног осветљења у граду Београду, као и 

планирању и контроли нових прикључења на систем јавног осветљења; учествује у сачињавању предлога 

потребних средстава за утрошену електричну енергију и изградњу нових прикључака; прати рад ПД 
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„Електроизградња” д.о.о. Београд; прати изградњу и реализацију Програма изградње електро-енергетских 

објеката у граду и осталих специфичних програма и планова у овој области које доносе ПД 

„Електродистрибуција” Београд и ЈП „Електропривреда Србије” и прати снабдевање града електричном 

енергијом; учествује у припремању информације о Плановима припрема електродистрибудивних система за 

зимски период и Извештаја о реализацији истих и обавља комуникацију са надлежним републичким 

органима и органима локалне самоуправе; учествује у процесима у вези са стручним усавршавањем у 

Сектору и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука или друштвено-

хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање седам 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за јавно функционално и декоративно осветљење 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; учествује у припреми и праћењу реализацији Програма одржавања 

објеката јавног функционалног и декоративног осветљења, Програма унапређења и адаптације јавног 

функционалног и декоративног осветљења и осталих специфичних програма у предметној комуналној 

делатности, као делатности од општег интереса; учествује у припреми предлога за обезбеђење потребних 

финансијских средстава за реализацију програма; учествује у припреми и изради нацрта, предлога одлука у 

циљу обављања комуналне делатности обезбеђења јавног осветљења и др. одлука које доноси Скупштина 

града Београда; учествује у припреми извештаја о раду одељења, информација и других обавештења у оквиру 

делокруга рада одељења и у комуникацији са надлежним органима локалне самоуправе; учествује у 

припреми и изради конкурсне документације за спровођење поступка јавних набавки; контролише рачуне за 

изведене радове, испоручена добра и услуге; учествује у процесима у вези са стручним усавршавањем у 

Одељењу и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-аналитички послови праћења одржавања и унапређења јавног функционалног и 

декоративног осветљења 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичких послова у области јавног функционалног и 

декоративног осветљења; учествује у припреми и праћењу реализацији Програма одржавања објеката јавног 

функционалног и декоративног осветљења, Програма унапређења и адаптације јавног функционалног и 

декоративног осветљења и осталих специфичних програма у оквиру предметне комуналне делатности и 

прати њихову реализацију, као делатности од општег интереса; учествује у припреми предлога за обезбеђење 

потребних финансијских средстава за реализацију програма; учествује у дефинисању пројектних задатака и 

прати све активности на изради пројеката, прибављању одобрења надлежних органа за реализацију пројеката 

јавног функционалног и декоративног осветљења; одговара на представке грађана, месних заједница и 

општина у вези одржавања, побољшања и унапређења постојећих објеката јавног осветљења и води 

евиденцију о томе; учествује у припреми и изради конкурсне документације за спровођење поступка јавних 

набавки; учествује у контроли рачуна за изведене радове, испоручена добра и услуге; учествује у припреми 

и изради извештаја, информација и др. материјала из делокруга рада Одељења и обавља друге послове по 

налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука или друштвено-

хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови праћења одржавања и унапређење јавног функционалног и 

декоративног осветљења 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове из области праћења одржавања и унапређења 

јавног функционалног и декоративног осветљења; учествује у припреми Програма одржавања објеката јавног 

функционалног и декоративног осветљења, Програма унапређења и адаптације јавног функционалног и 

декоративног осветљења и осталих специфичних програма у предметној комуналној делатности и прати 

њихову реализацију; учествује у дефинисању пројектних задатака и прати све активности на изради пројеката 

јавног осветљења; учествује у предлагању предузимања мера у циљу побољшања и унапређења јавног 

функционалног и декоративног осветљења у свим фазама; одговара на питања грађана, месних заједница и 

општина у вези одржавања, побољшања и унапређења постојећих објеката јавног осветљења и води 

евиденцију о истом; учествује у контроли рачуна за изведене радове, испоручена добра и услуге; учествује у 

припреми пројеката новогодишњег и божићњег украшавања града и обавља друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области примењених уметности, архитектонских наука или 

техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни послови праћења одржавања и унапређења јавног функционалног и декоративног 

осветљења 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове праћења унапређења и адаптације јавног осветљења; учествује у 

прибављању потребних дозвола за унапређење и адаптацију јавног осветљења и води евиденцију о томе; 

учествује у припреми Програма унапређења и адаптације јавног функционалног и декоративног осветљења 

и осталих специфичних програма у предметној комуналној делатности и прати њихову реализацију; 

учествује у планирању и контроли изградње нових прикључења у систем јавног осветљења и води евиденцију 

о томе; учествује у контроли рачуна за изведене радове, испоручена добра и услуге и обавља друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких наука; на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године, или специјалистичким студијама на факултету положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне послове око пријема, разврставања и евиденције поште и 

предмета за потребе Сектора; учествује у пословима завођења и развођења предмета и вођење електронске 

евиденције; учествује у набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског материјала унутар Сектора; 

учествује у архивирању предмета и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за праћење снабдевања електричном енергијом за јавно осветљење и праћење изградње 

електро-енергетских објеката 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; врши послове који се односе на планирање, праћење и контролисање 

потрошње електричне енергије за потребе јавног осветљења у граду Београду и изградње нових прикључења 

на систем јавног осветљења Контролише рачуне за испоручена добра и услуге; прати снабдевање града 

електричном енергијом и учествује у припреми предлога потребних средстава за утрошену електричну 

енергију и изградњу нових прикључака; прати израду и реализацију Програма изградње електро-енергетских 

објеката у граду и осталих специфичних програма и планова у овој области које доносе ПД 

„Електродистрибуција“ Београд и „Електропривреда Србије“ и прати рад ПД „Електроизградња“ д.о.о. 

Београд; учествује у припреми информације о Плановима припреме електродистрибутивним системима за 

зимски период и Извештаја о реализацији истих; учествује у припреми предлога за предузимање мера и начина 

обезбеђења неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом и Програмом развоја енергетике и 

учествује у стварању свих видова енергетског тржишта; учествује у припреми конкурсне документације и 

спровођењу поступака јавних набавки и контроли рачуна за изведене радове, испоручена добра и услуге; прати 

развој свих електро-енергетских мрежа и система на подручју града како би се подигла енергетска ефикасност; 

учествује у припреми и изради извештаја, информација и др. материјала из делокруга рада Одељења и обавља 

комуникацију са надлежним републичким органима и органима локалне самоуправе; учествује у процесима у 

вези са стручним усавршавањем у Одељењу и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови праћења снабдевања електричном енергијом и изградње 

електро-енергетских објеката 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове планирања, праћења и контроле потрошње 

електричне енергије за потребе јавног осветљења у граду Београду; учествује у прибављању потребних 

дозвола за адаптацију и унапређење јавног осветљења; прати изградњу нових прикључења на систем јавног 

осветљења; учествује у праћењу израде Програма изградње електро-енергетских објеката у граду и осталих 

специфичних програма и планова у овој области које доносе ПД „Електродистрибуција” Београд и ЈП 

„Електропривреда Србије” и прати њихову реализацију и прати реализацију; учествује у припреми конкурсне 

документације и спровођењу поступака јавних набавки; учествује у контроли рачуна за испоручена добра и 

услуге; учествује у припреми и изради извештаја, информација и др. материјала из делокруга рада Одељења 

и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука или друштвено-

хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-аналитички послови праћења снабдевања електричном енергијом и изградње 

електро-енергетских објеката 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-аналитичке послове планирања, праћења и контроле потрошње 

електричне енергије за потребе јавног осветљења у граду Београду; учествује у контроли рачуна за 
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испоручена добра и услуге; учествује у припреми предлога обезбеђивања потребних средстава за утрошену 

електричну енергију и изградњу нових прикључака; учествује у припреми конкурсне документације и 

спровођењу поступака јавних набавки; припрема одговоре на представке грађана; учествује у припреми и 

изради извештаја, информација и другим материјала из делокруга рада одељења и обавља друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука или друштвено-

хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови праћења снабдевања електричном енергијом и изградње 

електро-енергетских објеката 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове планирања, праћења и контроле потрошње 

електричне енергије за потребе јавног осветљења у граду Београду; учествује у планирању и контроли изградње 

нових прикључака; учествује у прибављању потребних дозвола за адаптацију и унапређење јавног осветљења; 

учествује у праћењу израде Програма изградње електро-енергетских објеката и осталих специфичних програма 

у овој области које доноси ПД „Електродистрибуција” Београд и ЈП „Електропривреда Србије” и прати њихову 

реализацију; учествује у припреми избора локација важних електро-енергетских објеката на подручју града 

које реализује „Електропривреда Србије” и прати реализацију усвојених планова и програма изградње; 

учествује у предлагању мера и начина обезбеђења неопходних енергетских капацитета у складу са Стратегијом 

и Програмом развоја енергетике; учествује у припреми конкурсне документације и спровођењу поступака 

јавних набавки; учествује у припреми извештаја о раду, информација и других материјала из делокруга рада 

одељења и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области техничко-технолошких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, из области техничко-технолошких наука, положен државни стручни испит и најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Оперативни послови праћења снабдевања електричном енергијом и изградње електро-

енергетских објеката 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља оперативне послове праћења и контроле потрошње електричне енергије за 

потребе јавног осветљења у граду Београду; пружа подршку у контроли испостављених рачуна, праћењу и 

припремању евиденције о контроли потрошње електричне енергије; прикупља потребне податке за припрему 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки; прикупља податке ради израде извештаја, 

информација и др. материјала из делокруга рада Одељења и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Сектору; учествује у припреми годишњег плана потребних средстава секретаријата 
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за доношење Одлуке о буџету Града Београда; учествује у припреми и прати извршење годишњег 

Финансијског плана прихода и расхода секретаријата; прати материјално-финансијско пословање ЈКП у делу 

који се финансира из буџета Града Београда и врши надзор над доношењем општих аката ЈКП који су у 

ресорној надлежности Секретаријата и њихову усаглашеност са оснивачким актима и законским и др. 

прописима; учествује у изради програма редовног одржавања и инвестиционих улагања које се финансирају 

преко секретаријата; учествује у процесима стручног усавршавања; врши контролу уговора; организује и 

учествује у изради информација, извештаја о раду и других материјала из делокруга рада Сектора и обавља 

комуникацију са надлежним републичким органима и органима локалне самоуправе и обавља друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области економских или правних наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и планира рад одељења; учествује у припреми и изради предлога и нацрта 

одлука и других општих аката које доноси Скупштина града и други органи града из области енергетике; 

учествује у припреми и изради нацрта управних аката у првом степену из надлежности Секретаријата; 

учествује у контроли правне документације у вези имовинско-правног статуса непокретности које су 

потребне за обављање делатности јавних предузећа и о томе даје мишљење; учествује у припреми и изради 

нацрта решења из области радних односа (решења о коришћењу годишњег одмора, плаћеног одсуства и сл.) 

за чије потписивање је овлашћен заменик начелника Градске управе града Београда – секретар Секретаријата 

за енергетику; учествује у припреми и изради модела уговора након спроведених поступака јавних набавки 

и уговора које Град закључује са ЈКП и другим привредним друштвима; учествује у процесима стручног 

усавршавања; прикупља податке и документацију од надлежних Сектора и о томе сачињава информацију и 

доставља овлашћеном лицу за информације од јавног значаја града Београда; у сарадњи са руководиоцем 

сектора учествује у изради информација, извештаја о раду и других материјала из делокруга рада Одељења 

и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области правних наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Нормативни и послови јавних набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља нормативне послове и послове на припреми и изради предлога о давању 

сагласности на програме ЈКП из надлежности Секретаријата односно давања сагласности за потписивање 

уговора о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање комуналне делатности, које доноси Градско 

веће односно Градоначелник града Београда; учествује у припреми и изради Плана јавних набавки 

Секретаријата, раду Комисије за јавне набавке где је наручилац Секретаријат, припреми конкурсне 

документације за јавне набавке, спроводи поступке јавних набавки и припрема и израђује решења по 

захтевима за заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки и даје појашњења у вези са припремањем 

понуде, у складу са Законом о јавним набавкама; припрема и израђује модел уговора након спроведених 

поступака јавних набавки и уговора које Град закључује са ЈКП и другим привредним друштвима и предлоге 

и нацрте одлука и других општих аката које доноси Скупштина града и други органи града из области 

енергетике; прати примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о личности, пружа 
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подршку и потребна обавештења и непосредно сарађује са Лицем за заштиту података о личности у Градској 

управи града Београда; учествује у изради информација, извештаја о раду и других материјала из делокруга 

рада Одељења и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области правних наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Студијско-аналитички и правни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове и учествује у припреми и изради нацрта 

управних аката у првом степену из надлежности Секретаријата и обавља друге стручно оперативне послове; 

контролише правну документацију везану за имовинско-правне статусе непокретности које су потребне за 

обављање делатности јавних предузећа и о томе даје мишљење; учествује у припреми и изради предлога, 

нацрта одлука и других општих аката чији је предлагач Секретаријат; припрема и израђује решења из области 

радних односа (решења о коришћењу годишњег одмора, плаћеног одсуства и сл.) за чије потписивање је 

овлашћен заменик начелника Градске управе града Београда – секретар Секретаријата за енергетику; 

учествује у поступку вршења правног надзора над општим актима јавних предузећа која су у ресорној 

надлежности Секретаријата и контролише њихову усаглашеност са оснивачким актима, законским и другим 

прописима; учествује у раду Комисија и других радних тела; припрема и израђује модел уговора након 

спроведених поступака јавних набавки и уговора које Град закључује са ЈКП и другим привредним 

друштвима; учествује у изради информација, извештаја о раду и других материјала из делокруга рада 

Сектора и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области правних наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одељење за економске послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и планира рад одељења, пружа стручна упутстава за рад, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; учествује у праћењу материјално-финансијског пословања ЈКП у делу 

који се финансира из буџета Града Београда и изради програма редовног одржавања и инвестиционих 

улагања које се финансирају преко Секретаријата; учествује у припреми годишњег плана потребних 

средстава Секретаријата за доношење Одлуке о буџету Града Београда; учествује у припреми и прати 

извршење годишњег Финансијског плана прихода и расхода Секретаријата по позицијама – корисницима 

буџетских средстава; прати извршење плаћања и контролише наменско коришћење финансијских средстава 

и евидентирање средстава; учествује у припреми и изради финансијских извештаја, месечних Извештаја о 

закљученим уговорима о јавним набавкама, као и у изради информација, извештаја о раду и других 

материјала из делокруга рада Сектора; учествује у припреми и изради месечног предлога плана квота 

Секретаријата; прати и учествује у изради плана јавних набавки Секретаријата и учествује у припреми 

конкурсне документације за јавне набавке и учествује у свим комисијама за јавне набавке, где је наручилац 

Секретаријат; учествује у процесима стручног усавршавања и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области економских наука, на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
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државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Финансијски послови праћења припреме и реализације финансијског плана 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља финансијско-материјалне послове и прати материјално-финансијско пословање 

ЈКП у делу који се финансира из буџета Града Београда; учествује у изради потребне документације у 

поступцима за прибављање сагласности на програме редовног одржавања и инвестиционих улагања које се 

финансирају преко Секретаријата; учествује у припреми годишњег плана потребних средстава Секретаријата 

за доношење Одлуке о буџету Града Београда; учествује у припреми и прати извршење годишњег 

Финансијског плана прихода и расхода Секретаријата; прати извршење финансијског плана по позицијама-

корисницима буџетских средстава; прати извршење плаћања и контролише наменско коришћење финансијских 

средстава и евидентирање средстава; учествује у припреми и изради месечног предлога плана квота 

Секретаријата; припрема и израђује финансијске извештаја Секретаријата; прати и учествује у изради плана 

јавних набавки Секретаријата и учествује у припреми конкурсне документације за јавне набавке и учествује у 

комисијама за јавне набавке, где је наручилац Секретаријат; учествује у припреми и изради месечних Извештаја 

о закљученим уговорима о јавним набавкама, као и у изради информација, извештаја о раду и других материјала 

из делокруга рада Сектора и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области економских наука, на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и завршен приправнички стаж и најмање пет година радног искуства у струци, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Финансијско-материјални послови праћења припреме и реализације финансијског плана 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља финансијско-материјалне послове у циљу реализације Финансијског плана 

Секретаријата; формира налоге за плаћање по претходно ауторизованој, прихваћеној и одобреној 

документацији; прати извршење финансијског плана по позицијама-корисницима буџетских средстава; 

прати извршење плаћања; припрема и израђује месечни предлог плана квота Секретаријата; учествује у 

припреми и изради финансијских извештаја Секретаријата; прати и учествује у припреми плана јавних 

набавки, учествује у комисијама за јавне набавке, припреми конкурсне документације за јавне набавке где је 

наручилац Секретаријат; учествује у припреми и изради информација, извештаја о раду и других материјала 

из делокруга рада Сектора и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области економских наука, на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и завршен приправнички стаж и најмање три године радног искуства у струци, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Финансијски-материјални послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља финансијско-материјалне послове; формира налоге за плаћање по претходно 

ауторизованој, прихваћеној и одобреној документацији, уз надзор и упутства непосредног руководиоца; 

прикупља податке неопходне за припрему и израду месечног предлога плана квота Секретаријата; Припрема 

документацију потребну за израду плана јавних набавки и припрему конкурсне документације за јавне 

набавке где је наручилац Секретаријат; предузима послове везане за припрему и израду финансијских 

извештаја Секретаријата; учествује у комисијама за јавне набавке где је наручилац Секретаријат; ажурира 

базе података за потребе припреме извештаја, информација и израда извештаја на основу мање сложених 

анализа, као и других материјала из делокруга рада Сектора и обавља друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из области економских наука, на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу 

код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља мање сложене административне послове око пријема, разврставања и 

евиденције поште и предмета за потребе Сектора; учествује у пословима завођења и развођења предмета, уз 

надзор непосредног руководиоца; пружа подршку у набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског 

материјала; обавља послове на умножавању материјала и учествује у достављању материјала надлежним 

службама града Београда и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ 

10.  

Члан 86. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 10 10 

Самостални саветник 18 18 

Саветник 20 54 

Млађи саветник 17 28 

Сарадник 2 2 

Млађи сарадник 1 1 

Виши референт 6 7 

Референт / / 

Млађи референт 1 1 

Укупно: 77 124 

 Заменик начелника градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају – II група Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из одговарајуће научне области у односу на делокруг 

секретаријата, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају – II група Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор за послове из области техничког регулисања саобраћаја 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније стручне послове у вези организације и начина дефинисања 

режима саобраћаја; координира рад и прати благовремено извршавање послова из делокруга секретаријата; 

учествује у изради најсложенијих студијско-аналитичких материјала и студија оправданости из делокруга 

секретаријата и врши координацију са државним органима и другим институцијама ради њихове реализације; 

учествује у изради нормативних аката из делокруга секретаријата; обавља и друге послове по налогу 

секретара и подсекретара секретаријата. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства или из научне 

области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 

седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички секретар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге послове за потребе Секретаријата; води 

интерну доставну књигу; врши пријем и експедицију поште; обавља послове одлагања, чувања и архивирања 

документације; обавља евиденционе и документационо-архивске послове од значаја за рад Секретаријата; 

требује канцеларијски материјал; води евиденције о доласку запослених на посао и сачињава месечне 

извештаје о присутности запослених на послу; даје неопходне информације и упутства странкама; врши 

пријем поште, селектује и по потреби, распоређује и даје на завођење пошту упућену на секретара и 

подсекретара; прима телефонске позиве упућене секретару и подсекретару секретара и у вези са тим даје 

неопходне информације и упутства; заказује састанке и води евиденцију дневних обавеза секретара и 

подсекретара; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, координира и планира рад Сектора; организује рад на свим нормативно-

правним, управним и управно-надзорним као и пословима из области јавних набавки у Секретаријату; прати 

прописе за потребе Секретаријата и даје упутства за њихову примену; израђује најсложенија правна акта и 

друге студијско-аналитичке материјале (информације, извештаје, анализе) из делокруга рада Секретаријата; 

контактира са осталим руководиоцима сектора у Секретаријату, као и са другим секретаријатима, органима 

града, јавним предузећима и другим лицима; израђује годишње и периодичне програме рада Секретаријата 

у области нормативно-правних и управних послова; организује рад комисија, радних група и других радних 

тела на изради теза, нацрта и предлога нормативно-правних аката; распоређује послове и задатке, даје 

упутства и смернице за рад, пружа непосредну стручну помоћ извршиоцима у раду на најсложенијим 

предметима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за нормативне, управно-правне и опште послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад одељења; координира обављање нормативно-

правних послова и других послова везаних за припрему и израду прописа и аката из надлежности 

Секретаријата, као и сложених аналитичких материјала од значаја за рад Скупштине, Градоначелника и 

других органа Града; контролише израду модела и нацрта уговора, као и коначних уговора након 

спроведених поступака јавних набавки и других поступака; учествује у раду комисија, радних група и других 

тела из надлежности Секретаријата и Града Београда; контролише израду и допуну нацрта оснивачи аката 

ЈКП и ЈП; контролише израду решења годишњих одмора, плаћених одсустава и аката за прековремени рад 

као и првостепених управних аката, законитости и правилности управих аката; контролише поступање по 

захтевима за информације од јавног значаја, Повереника за информације од јавног значаја и по захтевима 

Заштитника грађана; контролише прослеђивање жалби на првостепена Решења другостепеном органу; 
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сарађује са јавним комуналним предузећима и учествује у вршењу надзора над законитошћу њиховог рада; 

контролише спровођење конкурса из области саобраћаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Нормативно-правни послови 

Звање: Саветник Број извршиоца: 2 

Опис послова: Учествује у изради нормативно-правних послова и послова везаних за израду прописа 

и аката у Секретаријату; анализира и друге сложене аналитичке материјале од значаја за рад Скупштине, 

Градоначелника и других органа Града; обавља послове на изради модела и нацрта уговора, као и коначних 

уговора након спроведених поступака јавних набавки и других поступака; учествује у раду комисија, радних 

група и других тела из надлежности Секретаријата и Града Београда; обавља послове на изради и допуни 

нацрта оснивачких аката ЈКП; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко-правни послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичко-правне послове на прикупљању података и учествује у изради 

делова модела и нацрта уговора, као и коначних уговора након спроведених поступака јавних набавки и 

других поступака; учествује у изради прописа и аката у Секретаријату, као и других сложених аналитичких 

материјала од значаја за рад Скупштине, Градоначелника и других органа Града; учествује у раду комисија, 

радних група и других тела из надлежности Секретаријата и Града Београда; прикупља документа неопходна 

за израду и допуну нацрта оснивачких аката ЈКП; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или пет година проведених у радном односу 

код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне административне, техничке и друге послове за потребе Сектора; води 

интерну доставну књигу; врши пријем и експедицију поште; обавља послове одлагања, чувања и архивирања 

документације; обавља евиденционе и документационо-архивске послове од значаја за рад Сектора; требује 

канцеларијски материјал; води евиденције о доласку запослених на посао и сачињава месечне извештаје о 

присутности запослених на послу; даје неопходне информације и упутства странкама; врши пријем поште, 

распоређује и даје на завођење пошту; заказује састанке и води евиденцију недељних обавеза у Сектору; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одсек за управно-правне и опште послове 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад одсека; координира обављање послова везаних за 

припрему и израду прописа и аката из надлежности Секретаријата, као и сложене аналитичке материјале од 

значаја за рад Скупштине, Градоначелника и других органа Града, контролише израду модела и нацрта 

уговора, као и коначних уговора након спроведених поступака; учествује у раду комисија, радних група и 

других тела из надлежности Секретаријата и Града Београда; координира обављање управно-правних и 

општих послова; контролише израду првостепених управних аката и води рачуна о законитости и 

правилности управих аката и стара се о поштовању података о личности; прати примену закона и интерних 

прописа који се односе на заштиту података о личности; пружа подршку, потребна обавештења и непосредно 

сарађује са Лицем за заштиту података о личности у Градској управи града Београда; контролише 

прослеђивање жалби на првостепена Решења другостепеном органу; сарађује са јавним комуналним 

предузећима; стара се о благовременом извршавању послова; контролише спровођење конкурса из области 

саобраћаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни и општи послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове израде нацрта првостепених управних аката; стара се о поштовању 

података о личности; поступа по захтевима за информације од јавног значаја и Повереника за информације 

од јавног значаја; поступа по захтевима Заштитника грађана; образлаже и прослеђује жалбе на првостепена 

Решења другостепеном органу и врши оцену о благовремености, допуштености и да ли је жалба поднета од 

стране овлашћеног лица; поступа по ванредним правним средствима; спроводи конкурсе из области 

саобраћаја; израђује решења за годишње одморе, плаћена одсустава, карнета коришћењем SAP HCM модула 

– персонална администрација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичко-правни и општи послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у изради првостепених управних аката; стара се о законитости и правилности 

управих аката и поштовању података о личности; учествује у поступању по захтевима за информације од 

јавног значаја, Повереника за информације од јавног значаја и по захтевима Заштитника грађана; прослеђује 

жалбе на првостепена Решења другостепеном органу и врши оцену о благовремености, допуштености и да 

ли је жалба поднета од стране овлашћеног лица; учествује у поступању по ванредним правним средствима; 

учествује у спровођењу конкурса из области саобраћаја; учествује у изради решења за годишње одморе, 

плаћених одсустава, коришћењем SAP HCM модула – персонална администрација; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 
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положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 5 година проведених у радном односу 

код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за јавне набавке 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Одељењу; координира планирање јавних набавки и врши његово усаглашавање са 

финансијским планом у сарадњи са организационом јединицом надлежном за буџет; координира са 

руководиоцима осталих сектора у Секретаријату; проверава и прати усклађеност спровођења поступака 

јавних набавки са законским прописима из ове области; координира припремање одговора на захтеве 

понуђача за заштиту њихових права; учествује у избору критеријума за избор најповољније понуде и стара 

се о транспарентности поступака јавних набавки; контролише израду модела и нацрта уговора, као и 

коначних уговора након спроведених поступака јавних набавки; одобрава акта из надлежности Одељења; 

израђује и доставља извештаје надлежним институцијама и израђује друге извештаје, информације и анализе 

из делокруга рада за потребе Секретаријата; припрема и подноси извештаје о раду Одељења; стара се о 

благовременом извршавању послова; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови спровођења поступка јавних набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља послове на припреми плана јавних набавки и његовом усаглашавању са 

финансијским планом односно одобреним расположивим апропријацијама; учествује у поступку спровођења 

јавних набавки; прати прописе, мишљења, стручне коментаре и судску праксу у области јавних набавки; 

учествује у избору критеријума за избор најповољније понуде; припрема јавни позив за прикупљање понуда; 

даје обавештења понуђачима о поступку јавне набавке; обавља техничке послове за Комисију за јавне набавке 

и учествује у раду Комисије за јавне набавке; обавља послове на изради модела и нацрта уговора, као и 

коначних уговора након спроведених поступака јавних набавки и других поступака; учествује у изради 

извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама и спроведеним поступцима; припрема наведене 

извештаје за Управу за јавне набавке; прати реализацију закључених уговора о јавним набавкама; остварује 

сарадњу 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; сарађује са унутрашњим јединицама у саставу Секретаријата, као и са надлежним 

службама приликом спровођења поступака јавних набавки; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови спровођења поступака јавних набавки 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове на прикупљању података везаних за припрему плана јавних набавки; 

учествује у делу поступака спровођења јавних набавки; припрема јавни позив за прикупљање понуда; даје 

обавештења понуђачима о поступку јавне набавке; обавља техничке послове за Комисију за јавне набавке и 

учествује у раду Комисије за јавне набавке; обавља послове на изради делова модела и нацрта уговора, као и 

коначних уговора након спроведених поступака јавних набавки и других поступака; пружа правну подршку 
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у изради извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама и спроведеним поступцима и у припреми 

извештаја за Управу за јавне набавке; учествује у праћењу реализације закључених уговора о јавним 

набавкама; сарађује са унутрашњим јединицама у саставу Секретаријата, као и са надлежним службама 

приликом спровођења поступака јавних набавки; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 5 година проведених у 

радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни, статистичко евиденциони и канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове, административне, техничке послове спровођења 

јавних набавки; обавља техничке послове за Комисију за јавне набавке и учествује у раду Комисије за јавне 

набавке; припрема податке и сачињава записнике о истраживању тржишта за доношење плана јавних набавки 

и плана централизованих јавних набавки; води евиденције путем аутоматске обраде података фаза, ток 

реализације закључених уговора и закљученим уговорима; води евиденцију аката донетих од стране 

Скупштине града, Градског већа и градоначелника, а која се односе на рад Секретаријата; спроводи поступке 

за обезбеђење средстава по захтевима јавних предузећа, са којима, у циљу ефикасније реализације, 

непосредно сарађује; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Сектора; координира рад на свим финансијско-

материјалним пословима у Секретаријату; прати прописе у оквиру економско-финансијских послова и даје 

упутства за њихову примену; израђује најсложеније финансијске акте (предлог буџета, планове, програме) и 

друге студијско-аналитичке материјале (информације, извештаје, анализе) из делокруга рада Секретаријата; 

сарађује са другим секретаријатима, органима града, јавним предузећима и другим лицима; организује рад 

комисија, радних група и других радних тела на изради теза, нацрта и предлога финансијских аката; 

распоређује послове и задатке, даје упутства и смернице за рад, пружа непосредну стручну помоћ 

извршиоцима у раду на најсложенијим предметима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за план и анализу и финансијску оперативу 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у одељењу; израђује најсложенија финансијска акта из 

делокруга рада Секретаријата; израђује најсложеније финансијске акте (предлог буџета, планове, програме) 

и друге студијско-аналитичке материјале (информације, извештаје, анализе) из делокруга рада 

Секретаријата; врши стални надзор над спровођењем поступка јавних набавки са финансијског аспекта; 

израђује месечне, периодичне и годишње извештаје о реализацији финансијског плана, реализацији плана 
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јавних набавки; прати реализацију уговорених обавеза, банкарских гаранција, прати реализацију решења и 

захтева за плаћање у складу са финансијским планом и висином апропријација; контролише документацију 

за плаћање; сарађује са службама из делокруга рада у оквиру Секретаријата у вези са припремом предлога 

закључака за обезбеђење средстава за покретање и спровођење поступака јавних набавки; прати реализацију 

планираних финансијских средстава; предузима конкретне мере за ефикасније и ажурније плаћање 

финансијских обавеза из делокруга рада одељења; врши стални надзор над спровођењем поступка јавних 

набавки са финансијског аспекта; припрема материјале за органе Града; учествује у вршењу надзора над 

законитошћу рада јавних предузећа; непосредно сарађује са другим организационим јединицама Градске 

управе и стручним службама јавних комуналних предузећа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Финансијско-материјални и студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 5 

Опис послова: Обавља финансијско-материјалне и студијско-аналитичке послове на припреми и 

изради финансијског плана, изради пројекција и измена финансијског плана у току године; припрема 

аналитичко-финансијске материјале и информације у вези са реализацијом буџета и финансијског плана; 

израђује месечне, периодичне и годишње извештаје о реализацији финансијског плана, реализацији плана 

јавних набавки; прати реализацију уговорених обавеза, сарађује са службама из делокруга рада у оквиру 

Секретаријата у вези са припремом предлога закључака за обезбеђење средстава за покретање и спровођење 

поступака јавних набавки; обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање три година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Финансијско-оперативни послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручне послове на припреми финансијских материјала и учествује у припреми 

информација у вези са реализацијом буџета и финансијског плана; учествује у изради месечних, периодичних 

и годишњих извештаја о реализацији финансијског плана, реализацији плана јавних набавки (контрола 

токова и фаза у реализацији јавних набавки); учествује у припреми и контроли и комплетира документацију 

за плаћање; израђује мање сложена решења и захтеве за плаћање обавеза у складу са финансијским планом 

и висином апропријација; сарађује са службама из делокруга рада Секретаријата у вези са припремом 

закључака за обезбеђење средстава за покретање и спровођење поступака јавних набавки; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 5 година проведених у радном односу 

код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови припреме и контроле документације за плаћање 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове израде копије предмета (решења) јавних предузећа (пројектни задатак, 

графички прилог, финансијски обрачун) за архиву одељења и увођење предмета у евиденцију рада одељења; 
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увођење финансијског обрачуна за сваки појединачни предмет (решење) у електронски дневник реализације 

решења за потребе одељења; праћење тока реализације решења од стране начелника одељења и надзора над 

извођењем радова за потребе Секретаријата за саобраћај; увођење месечних ситуација у електронски дневник 

реализације решења за потребе одељења; Пријем и контрола документације од надлежног сектора (оверене 

и потписане ситуације, рачуни, и сл.); унос рачуноводствене исправе у САП систему кроз трансакцију 

МЛ81Н; достављање потписаног уноса услуге и оверене рачуноводствене исправе Одељењу за економске и 

финансијске послове; праћење спецификације и реализације уговора кроз САП систем и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ИНФОРМИСАЊЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и координира радом Сектора; организује рад на свим пословима у 

области безбедности саобраћаја; прати прописе у оквиру безбедности и даје упутства за њихову примену; 

организује рад на свим пословима у области информисања и односа са јавношћу и медијима; стара се о 

унапређењу квалитета информисања јавности о свим темама значајним за функционисање и безбедност 

саобраћаја; учествује у изради годишњих планова и програма рада, финансијског плана, као и најсложеније 

студијско-аналитичке материјале (информације, извештаје, анализе) из делокруга рада Секретаријата; 

сарађује са другим секретаријатима, органима града, јавним предузећима и другим лицима; организује рад 

комисија, радних група и других радних тела на изради теза, нацрта и предлога аката из свог делокруга; 

распоређује послове и задатке, даје упутства и смернице за рад, пружа непосредну стручну помоћ 

извршиоцима у раду на најсложенијим предметима; стара се о унапређењу и увођењу савремених процедура 

за унапређење безбедности саобраћаја; учествује у раду Савета за безбедност саобраћаја; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства или из научне 

области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за унапређење безбедности саобраћајне инфраструктуре 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад одељења; израђује најсложеније стручно-

аналитичке материјале и акта из области безбедности саобраћаја у граду, и даје мишљења и примедбе на 

конкретне мере које се предузимају у циљу повећања безбедности; стара се о благовременом извршавању 

послова; врши сталну комуникацију са другим начелницима у Секретаријату по свим повезаним и важним 

питањима и активностима; прати стање безбедности саобраћаја у Граду и на основу праћења стања 

безбедности саобраћаја, базе података о саобраћајним незгодама и базе података о страдању пешака, 

предлаже мере за унапређење безбедности; учествује у изради годишњег плана активности и финансијског 

плана; предлаже и иницира набавку опреме и других средстава као допунских мера активне безбедности у 

саобраћају; води израду техничког дела конкурсне документације за спровођење јавних набавки по 

годишњем плану; предлаже и учествује у изради пројектних задатака за кампање из области безбедности 

саобраћаја, врши ревизију и стара се о реализацији израђених пројеката; сарађује са органима контроле 

саобраћаја МУП-а Београда у циљу подизања опште безбедности у саобраћају; припрема материјале за Web 

site Секретаријата; прати стање, тенденције и искуства у струци из области безбедности пешака у развијеним 

земљама и предлаже мере за њихову примену; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвеног-хуманистичког или техничко-

технолошког или природног смера на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови израде аката из области опште безбедности у саобраћају 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове на припреми пројектних задатака за израду 

анализа безбедности пешака, старих лица, особа са инвалидитетом, и кампања за унапређење безбедности 

немоторизованих учесника у саобраћају, и развој информационих система у циљу подизања безбедности 

немоторизованих учесника у саобраћају; послове у вези са обележавањем зона школа и обезбеђењу зона 

предшколских установа, зоне успореног саобраћаја, зоне 30; израђује нацрте решења за небезбедне локације; 

сарађује са надлежним институцијама, комуналним предузећима и МУП-ом Београда у погледу сакупљања 

података о саобраћајним незгодама на територији града Београда и дефинисања пројектног задатка, и 

прегледу пројеката; учествује у изради годишњег плана и програма активности на повећању безбедности 

немоторизованих учесника у саобраћају, и анализира ефекте примењених мера за повећање безбедности 

пешака; анализира базу података о саобраћајним незгодама са пешацима и предлаже мере за повећање 

безбедности пешака; анализира и израђује стручно-аналитичке материјале утицаја сложених фактора на 

безбедност пешака у широј зони; предлаже и самостално израђује конкретна решења за повећање 

безбедности пешака, при чему узима у обзир и евентуалне представке грађана и организација и упозорење 

надлежних органа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови из области безбедности 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке послове на припреми пројектних задатака за израду анализа 

безбедности пешака, старих лица, особа са инвалидитетом, и кампања за унапређење безбедности 

немоторизованих учесника у саобраћају; учествује у пословима везаних за обележавање зона школа и 

обезбеђењу зона предшколских установа, зоне успореног саобраћаја, зоне 30; учествује у изради конкретних 

решења за небезбедне локације; сарађује са надлежним институцијама, комуналним предузећима и МУП-ом 

Београда у погледу сакупљања података о саобраћајним незгодама на територији града Београда ради 

дефинисања пројектног задатка; учествује у анализи ефеката примењених мера за повећање безбедности 

пешака; учествује у анализирању базе података о саобраћајним незгодама са пешацима и предлаже мере за 

повећање безбедности пешака; анализира и учествује у изради стручно-аналитичких материјала утицаја 

сложених фактора на безбедност пешака у широј зони; учествује у изради конкретних решења за повећање 

безбедности пешака, при чему узима у обзир и евентуалне представке грађана и организација и упозорење 

надлежних органа; обавља аналитичке послове на основу података до којих долази у раду, а о којима води 

посебну евиденцију; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или 5 година проведених у радном 

односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за унапређење безбедности учесника у саобраћају 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад у одељењу; израђује најсложеније стручно-

аналитичке материјале и акта из области безбедности саобраћаја у Граду, и даје мишљења и примедбе на 

конкретне мере које се предузимају у циљу повећања безбедности моторизованих учесника у саобраћају; 

врши сталну комуникацију са другим запосленима у Секретаријату по свим повезаним и важним питањима 

и активностима; прати стање безбедности саобраћаја у Граду и на основу праћења стања безбедности 

саобраћаја, базе података о саобраћајним незгодама предлаже мере за унапређење безбедности 

моторизованих учесника у саобраћају и прати техничко регулисање саобраћаја у Београду и све мере и акције 

којима се утврђује режим саобраћаја, као и ефекте мера управљања брзинама; израђује и учествује у изради 

годишњег плана активности, предлаже и иницира набавку опреме и других средстава као допунских мера 

активне безбедности моторизованих учесника у саобраћају и финансијског плана; води израду техничког 

дела конкурсне документације за спровођење јавних набавки по годишњем плану; предлаже и учествује у 

изради пројектних задатака за кампање из области безбедности моторизованих учесника у саобраћају, врши 

ревизију и стара се о реализацији израђених пројеката; сарађује са органима контроле саобраћаја МУП-а 

Београда у циљу подизања опште безбедности у саобраћају; припрема материјале за Web site секретаријата; 

прати стање, тенденције и искуства у струци из области безбедности моторизованих учесника у саобраћају у 

развијеним земљама и предлаже мере за њихову примену; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови израде аката из области опште безбедности у саобраћају 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове на припреми пројектних задатака за израду 

пројеката и кампања и развој информационих система у циљу подизања безбедности моторизованих учесника 

у саобраћају; анализира и израђује стручно-аналитичке материјале утицаја сложених фактора на безбедност 

саобраћаја у широј зони; предлаже и самостално израђује конкретна решења за повећање безбедности 

моторизованих учесника у саобраћају, при чему анализира, елементе режима саобраћаја у широј зони, режим 

ограничења брзине кретања возила, као и елементе рада светлосне сигнализације на раскрсници и елементе 

прегледности на раскрсници; предлаже и израђује конкретна решења за повећање безбедности моторизованих 

учесника у саобраћају, као што су унапређење стања саобраћајне сигнализације, адаптације саобраћајних 

површина у оквиру постојећег профила улице у циљу каналисања и раздвајања токова моторних возила, 

обезбеђивања прегледности на раскрсници, провере конфликата типа „возило-возило”, провере режима 

првенства пролаза на раскрсници, при чему узима у обзир и евентуалне представке грађана и организација и 

упозорење надлежних органа; учествује у изради годишњег плана и програма активности на повећању 

безбедности саобраћаја, и анализира ефекте примењених мера за повећање безбедности моторизованих 

учесника у саобраћају; сарађује са надлежним институцијама, комуналним предузећима и МУП-ом Београда у 

погледу сакупљања података о саобраћајним незгодама на територији града Београда и дефинисања пројектног 

задатка, и прегледу пројеката; анализира базу података о саобраћајним незгодама и предлаже мере за повећање 

безбедности моторизованих учесника у саобраћају; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Аналитички послови из области опште безбедности 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке послове на припреми пројектних задатака за израду пројеката и 

кампања и развој информационих система у циљу подизања безбедности моторизованих учесника у саобраћају; 

учествује у анализи и изради стручно-аналитичких материјала утицаја сложених фактора на безбедност 

саобраћаја у широј зони; учествује у изради конкретних решења за повећање безбедности моторизованих 

учесника у саобраћају, при чему анализира, елементе режима саобраћаја у широј зони, режим ограничења 

брзине кретања возила, као и елементе рада светлосне сигнализације на раскрсници и елементе прегледности 

на раскрсници; прикупља податке за израду конкретних решења за повећање безбедности моторизованих 

учесника у саобраћају, као што су унапређење стања саобраћајне сигнализације, адаптације саобраћајних 

површина у оквиру постојећег профила улице у циљу каналисања и раздвајања токова моторних возила, 

обезбеђивања прегледности на раскрсници, провере конфликата типа „возило-возило”, провере режима 

првенства пролаза на раскрсници, при чему узима у обзир и евентуалне представке грађана и организација и 

упозорење надлежних органа; учествује у анализи ефеката примењених мера за повећање безбедности 

моторизованих учесника у саобраћају; сарађује са надлежним институцијама, комуналним предузећима и 

МУП-ом Београда у погледу сакупљања података о саобраћајним незгодама на територији града Београда и 

дефинисања пројектног задатка, и прегледу пројеката; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, и завршен приправнички стаж или 5 година проведених у 

радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за информисање 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, координира, планира и организује рад у одељењу; израђује стручно-

аналитичке материјале и акта из области информисања; стара се о благовременом, законитом и правилном 

обављању послова; покреће иницијативе за решавање питања везаних за рад Секретаријата; израђује и 

учествује у изради аналитичко-информативних материјала и извештаја; сарађује са другим органима и пружа 

стручну помоћ у припреми информатора о организацији и раду органа града Београда; непосредно обрађује 

и припрема одговоре на представке и иницијативе; организује уређивање и одржавање интернет-

презентације Секретаријата за саобраћај www.bgsaobracaj.rs; сарађује са изворима информисања у областима 

за које је задужен; обавља сложеније стручно-оперативне, административне, аналитичке и друге послове 

везане за објављивање огласа за потребе Секретаријата за саобраћај; прати извештавање електронских и 

писаних медија о раду секретаријата обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови на изради аналитичких материјала – Припрема информативне основе и 

информисање јавности 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове на припреми и анализи информација за средства 

јавног информисања из делокруга рада Секретаријата; учествује у организацији конференција за штампу; 

прикупља податке од сектора, уноси их у информациони систем у електронском облику на основу којих 

израђује информационе анализе (усклађивање радова различитих комуналних служби); учествује у праћењу 

радова на улицама и на основу прикупљених података припрема информације за медије о измени режима 
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саобраћаја; прати одржавање манифестација и учествује у изради информације за медије коју доставља 

Служби за информисање у сврху објављивања на сајту; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови на изради аналитичких материјала 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове у области јавног информисања; дневно прати и статистички региструје 

информације о раду Секретаријата за саобраћај и јавних односно јавних комуналних предузећа над чијим 

радом секретаријат врши надзор; израђује прес-клипинг; помаже при организовању информисања 

организација од значаја за рад секретаријата; припрема дневни преглед натписа у штампи о активностима 

секретаријата; припрема сложене аналитичке материјале од значаја за рад секретаријата; учествује у 

организовању конференција за новинаре; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких 

или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови на издавању аката из области Е-управе 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове на пријему и прослеђивању аката из области информисања и 

Е-управе и управне послове из области израде типских управних аката; прати токове материјала у области 

нормативно-правних и управно-надзорних послова који стижу у Одељење и с тим у вези води одговарајуће 

евиденције; присуствује радним састанцима у Секретаријату и води одговарајуће записнике; ради са 

странкама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у струци, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ САОБРАЋАЈА И УРБАНУ МОБИЛНОСТ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и координира радом Сектора; организује рад на свим пословима у 

области планираних режима саобраћаја; прати прописе у области планирања и изградње, регулисања и 

управљања саобраћајем и даје упутства за њихову примену; сарађује са другим секретаријатима, органима 

града, јавним предузећима и другим лицима; учествује у изради средњорочног и годишњих програма рада 

Секретаријата на основу анализе и динамике реализације Генералног плана Града; израђује најсложеније 

студијско-аналитичке материјале (информације, извештаје, анализе) из делокруга рада Секретаријата; 

организује рад комисија, радних група и других радних тела на изради теза, нацрта и предлога аката из свог 

делокруга; распоређује послове и задатке, даје упутства и смернице за рад, пружа непосредну стручну помоћ 

извршиоцима у раду на најсложенијим предметима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
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односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за планирање саобраћаја 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад у одељењу; учествује у изради средњорочног и 

годишњих програма рада Секретаријата на основу анализе и динамике реализације Генералног плана Града, 

програма Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП „Путеви Србије“ и програма и 

планова јавних и јавних комуналних предузећа; учествује у изради, изменама и допунама највишег планског 

акта – Генералног плана; учествује у изради планске документације стратешких саобраћајних решења: 

спољна магистрална тангента (СМТ), унутрашњи магистрални полупрстен (УМП), лаки шински саобраћај 

(ЛРТ), нови мостови преко Саве и Дунава...; даје предлоге за покретање иницијативе за израду подзаконских 

прописа који регулишу ову област, за израду саобраћајних анализа и пројектне документације и за то израђује 

пројектне задатке; сарађује у изради и доношењу урбанистичко-техничке документације давањем 

саобраћајних услова и контролише испуњеност задатих услова у поступку давања мишљења и потврда на 

планска акта; израђује стручне и аналитичке материјале из делокруга рада Секретаријата; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови усклађивања програма и планова развоја саобраћаја 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове усклађивања програма и планова развоја 

саобраћаја; покреће иницијативу за израду планске и пројектне документације, саобраћајне инфраструктуре 

у граду, динамички усклађену са плановима вишег реда; дефинише програмске елементе за израду УТ 

документације; учествује у изради, изменама и допунама највишег планског акта – Генералног плана, 

учествује у изради планске документације стратешких саобраћајних решења: спољна магистрална тангента 

(СМТ), унутрашњи магистрални полупрстен (УМП), лаки шински саобраћај (ЛРТ), нови мостови преко Саве 

и Дунава; остварује сарадњу са републичким и градским институцијама које се баве развојем и изградњом 

саобраћајне инфраструктуре (путева, улица, објеката и сигнализације и др.); предлаже нова решења добијена 

коришћењем напредних технологија; учествује у изради пројектних задатака; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови усклађивања планова и пројеката развоја саобраћаја 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове прикупљања података за израду аналитичких материјала; учествује у 

прегледу урбанистичких аката у смислу испуњавања законских и задатих саобраћајних услова и уклапања у 

постојеће планове и учествује у припреми одговарајућег акта (саобраћајно-технички услови, потврда, или 

мишљење); учествује у припреми мишљења на саобраћајна решења урбанистичких пројеката за које 

Комисија за планове тражи сарадњу са Секретаријатом за саобраћај; обавља аналитичке послове на основу 
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података до којих долази у свакодневном раду по налогу руководилаца, а о којима води посебну евиденцију; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства или архитектуре на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 5 година проведених у 

радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за унапређење урбане мобилности 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад у одељењу; обавља студијско-аналитичке послове 

у области развоја бициклистичког саобраћаја и израђује стручно-аналитичке материјале (анализе, извештаји, 

информације и сл.), нацрте аката и техничка упутства и учествује у изради у циљу доношења, усвајања и 

примене стандарда из наведене области; сарађује са надлежним органима, саобраћајном полицијом и 

предузећима која учествују у активностима у области оперативног управљања саобраћајем; води израду 

техничког дела конкурсне документације за спровођење јавних набавки по годишњем плану и учествује у 

процесу спровођења јавне набавке за избор пројектних организација; стара се о реализацији проширења 

мреже бициклистичких стаза, трака и путева, као и повећању броја локација за бициклистичке паркинге и 

прати стање бициклистичког саобраћаја у Граду и на основу Стратегије развоја Града, студија, пројеката, и 

параметара саобраћајног тока, предлаже мере за унапређење бициклистичког саобраћаја; утврђује ефекте 

бициклистичког саобраћаја на остале видове саобраћаја и животну средину као и на стање одрживог 

саобраћаја; стара се о реализацији израђених пројеката бициклистичког саобраћаја; израђује предлоге 

кампања за промовисање пешачења и бициклистичког саобраћаја и за унапређење безбедности бициклиста; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање пет године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови развоја урбане мобилности 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове на припреми пројектних задатака за израду 

пројеката и кампања и развој информационих система у унапређења бициклистичког саобраћаја; врши 

анализу фактора утицаја и учествује у изради стручно-аналитичких материјала и предлаже мере за 

унапређење бициклистичког саобраћаја на територији Града; сарађује са надлежним институцијама, 

комуналним предузећима и МУП-ом Београда у погледу сакупљања података о бициклистичком саобраћају 

у Граду; израђује конкретна решења развоја бициклистичке инфраструктуре; израђује предлоге локација, 

ажурира и анализира базе података за бициклистичке паркинге; утврђује стање путне инфраструктуре са 

становишта прилагођености захтева бициклистичког саобраћаја и предлаже техничко-режимске мере 

унапређења; обавља аналитичке послове на основу података о којима води евиденцију; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Аналитички послови унапређења урбане мобилности 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове подршке изради и ажурирању база података из домена урбане 

мобилности; води рачуна о евалуацији података; стара се о евиденцији аката који се издају; пружа подршку 

у пословима израде стратешких и планских докумената и анализи параметара саобраћаја из области 

бициклистичког саобраћаја; учествује у припреми пројектних задатака за израду пројеката, кампања и 

развоја информационих система за унапређења бициклистичког саобраћаја; учествује у пословима 

анализирања утицаја фактора и у изради стручно-аналитичког материјала и предлога мера за унапређење 

бициклистичког саобраћаја на територији Града; учествује у сарадњи са надлежним институцијама, 

комуналним предузећима и МУП-ом Београда у погледу сакупљања података о бициклистичком саобраћају 

у Граду; учествује у изради конкретних решења развоја бициклистичке инфраструктуре и изради предлога 

локација бициклистичке инфраструктуре; стара се о базама података за бициклистичке паркинге; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 5 година проведених у 

радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ГРАДСКУ ЛОГИСТИКУ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и координира рад Сектора на свим пословима у области градске 

логистике у Секретаријату за саобраћај; стара се о благовременом извршавању послова у Сектору за градску 

логистику; обавља најсложеније студијско-аналитичке послове у области теретног саобраћаја; предлаже 

конкретне мере за увођење зона са контролом приступа и координира у припреми проширења пешачких зона 

и улица успореног саобраћаја у погледу приступа возила за снабдевање и управљање посебно обележеним 

местима за доставу у пешачким зонама; контактира са осталим руководиоцима сектора у Секретаријату за 

саобраћај, као и са другим секретаријатима, органима града Београда, јавним предузећима и другим лицима; 

прати развој и иницира примену нових технологија у области градске логистике; организује рад комисија, 

радних група и других радних тела на изради теза, нацрта и предлога аката из свог делокруга; распоређује 

послове и задатке, даје упутства и смернице за рад, пружа непосредну стручну помоћ извршиоцима у раду 

на најсложенијим предметима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или саобраћајног инжењерства 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за послове снабдевања и кретања теретних моторних возила кроз град 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад у одељењу; обавља најсложеније студијско-

аналитичке послове у области теретног саобраћаја; предлаже решења о кретању теретних моторних возила 

кроз град и решења о режиму саобраћаја возила која обављају снабдевање и води евиденцију издатих 

решења; руководи израдом базе података о издатим решењима за кретање теретних возила кроз град и 

израђује и анализира извештаје о издатим решењима учествује у радним телима за измену и израду аката и 

планова у области динамичког саобраћаја и у области режима кретања појединих категорија возила и превоза 
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посебних терета кроз град; учествује у изради нацрта аката у области градске логистике и кретања теретних 

возила кроз град; рад са странкама по питању сложенијих послова; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови у области режима теретног саобраћаја 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове у области режима теретног саобраћаја; 

учествује у припреми решења за кретање теретних возила и предлаже измене решења у области теретног 

саобраћаја; анализира приспеле захтеве, израђује нацрте решења којима се утврђује режим саобраћаја 

теретних возила који нису у транзиту на територији града Београда; израђује и анализира извештаје о издатим 

решењима; разматра реалну ситуацију у зони утицаја у односу на приспеле захтеве; учествује у изради нацрта 

аката у области градске логистике и кретања теретних возила кроз град саобраћаја обавља и аналитичке 

послове на основу података до којих долази у свакодневном раду по налогу руководилаца, а о којима води 

посебну евиденцију; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства или из научне 

области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови у области режима теретног саобраћаја 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља аналитичке послове и учествује у изради делова решења којим се утврђује 

режим саобраћаја теретних возила који нису у транзиту на територији града Београда, на улицама и путевима; 

прикупља податке о саобраћајним параметрима потребним за одређивање предлога измене у режиму кретања 

теретних возила; учествује у припреми документације за израду нацрта аката у области градске логистике; 

ради са странкама; обавља и аналитичке послове на основу података до којих долази у свакодневном раду по 

налогу руководилаца, а о којима води посебну евиденцију; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства или из научне 

области друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или пет година проведених у радном односу код послодавца, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови у области режима теретног саобраћаја 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове вођења евиденције издатих решења и сагласности 

којима се утврђује режим саобраћаја теретних возила која нису у транзиту на територији града Београда, на 

улицама и путевима; учествује у анализи извештаја о издатим решењима; учествује у организацији и води 

базу података о издатим решењима, обавља и аналитичке послове на основу података до којих долази у 

свакодневном раду по налогу руководилаца, а о којима води посебну евиденцију; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четверогодишњем трајању, положен државни стручни испит, и 

најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за послове градске логистике и имплементацију зона контролисаног приступа 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад у одељењу; обавља студијско-аналитичке послове 

у области градске логистике и израђује стручно-аналитичке материјале (анализе, извештаји, информације и 

сл.), израђује нацрте аката и техничких упутстава ради доношења, усвајања и примене стандарда из наведене 

области; предлаже конкретне мере за увођење зона са контролом приступа и 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 прати робно-транспортне токове централне градске зоне; покреће иницијативу за израду подзаконских 

прописа који регулишу ову област, као и израду саобраћајних анализа и пројектне документације и за то 

израђује пројектне задатке; сарађује са надлежним органима, саобраћајном полицијом и предузећима која 

учествују у активностима у области оперативног управљања саобраћајем; организује стручно-оперативни 

надзор над стањем исправности камера, детектора и остале саобраћајне опреме намењене опсервацији 

саобраћајних токова и управљања саобраћајем у зони контролисаног приступа; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови оперативног управљања у зонама са контролом приступа 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља послове анализе токова саобраћаја на уличној мрежи; израђује предлог измене 

режима теретног саобраћаја и увођење зона контролисаног приступа; реализује конкретне мере за увођење 

зона са контролом приступа и учествује у припреми проширења пешачких зона и улица успореног саобраћаја 

у погледу приступа возила за снабдевање, планирање и управљање посебно обележеним местима за доставу; 

покреће поступак по потреби или по закону ради заштите јавних интереса; при покретању поступка по 

службеној дужности узима у обзир и евентуалне представке грађана и организација и упозорење надлежних 

органа; на основу одлучујућих чињеница утврђених у поступку доноси решење о управној ствари; обавља 

аналитичке послове на основу података до којих долази у свакодневном раду Секретаријата по налогу 

руководилаца, а о којима води посебну евиденцију; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови управљања у зонама са контролом приступа 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у пословима анализе токова саобраћаја на уличној мрежи; учествује у 

доношењу измена режима теретног саобраћаја и увођења зона контролисаног приступа; учествује у 

реализацији конкретних мера за увођење зона са контролом приступа и учествује у припреми проширења 

пешачких зона и улица успореног саобраћаја у погледу приступа возила за снабдевање, планирање и 

управљање посебно обележеним местима за доставу; прикупља податке ради покретања поступка по потреби 

или када кад то одређује закон или други пропис ради заштите јавних интереса, водећи рачуна о евентуалним 

представкама грађана и организација и упозорењу надлежних органа; на основу чињеница утврђених у 

поступку учествује у изради делова решења; обавља аналитичке послове на основу података до којих долази 
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у свакодневном раду Секретаријата по налогу руководилаца, а о којима води посебну евиденцију; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или 5 година проведених у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и координира радом Сектора; прати прописе и стандарде из области 

техничког регулисања и даје упутства за њихову примену; контактира са осталим руководиоцима сектора у 

Секретаријату, као и са другим секретаријатима, органима града, јавним предузећима и другим лицима; 

учествује у изради средњорочног и годишњих програма рада Секретаријата; израђује најсложеније 

студијско-аналитичке материјале (информације, извештаје, анализе) из делокруга рада Секретаријата; прати 

развој и иницира примену нових технологија у области хоризонталне и вертикалне сигнализације; организује 

рад комисија, радних група и других радних тела на изради теза, нацрта и предлога аката из свог делокруга; 

распоређује послове и задатке, даје упутства и смернице за рад, пружа непосредну стручну помоћ 

извршиоцима у раду на најсложенијим предметима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за динамички режим саобраћаја 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад у одељењу; стара се о благовременом извршавању 

послова; обавља послове у области измене и дефинисања режима саобраћаја и израђује стручно-аналитичке 

материјале у истој области; сарађује на изради годишњег програма у области режима саобраћаја на 

појединим раскрсницама, улицама или зонама и учествује у праћењу његове реализације; предлаже мере за 

унапређење управљања динамичким саобраћајем; води израду техничког дела конкурсне документације за 

спровођење јавних набавки по годишњем плану; прати стање, тенденције и искуства у струци из ове области; 

учествује у радним телима за измену и израду аката и планова у области динамичког саобраћаја и у области 

режима кретања појединих категорија возила и превоза посебних терета кроз град; израђује стручно-

аналитичке материјале за потребе Града и предузима мере за њихову реализацију и припрема извештаје о 

њиховом спровођењу; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Студијско-аналитички послови унапређења режима саобраћаја дефинисаног 

хоризонталном и вертикалном сигнализацијом 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове; прати усклађеност режима саобраћаја 

дефинисаног хоризонталном и вертикалном сигнализацијом у складу са текућим саобраћајним условима; 

учествује у анализи токова саобраћаја на уличној мрежи и провери прилагођености хоризонталне и 

вертикалне сигнализације стварним саобраћајним захтевима; учествује у припреми и измени режима за време 

ванредних саобраћајних ситуација; проверава стање постојеће хоризонталне и вертикалне сигнализације; 

израђује извештаје о извршеним контролама рада сигнализације; припрема пројектне задатке и технички део 

конкурсне документације за израду саобраћајних пројеката за измену режима саобраћаја у циљу побољшања 

услова саобраћаја; учествује у процесу спровођења јавне набавке за избор пројектних организација за израду 

пројеката; учествује у раду комисија за усаглашавање и пријем пројектне документације и у процесу 

имплементације пројеката; покреће поступак ради заштите јавних интереса по потреби или када то одређује 

закон или други пропис узимајући у обзир и евентуалне представке грађана и организација и упозорење 

надлежних органа; на основу одлучујућих чињеница утврђених у поступку припрема решење о управној 

ствари; обавља аналитичке послове на основу података о којима води посебну евиденцију; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног или грађевинског инжењерства 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови унапређења режима саобраћаја дефинисаног хоризонталном и вертикалном 

сигнализацијом 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља послове прикупљања података анализе усклађености режима саобраћаја 

дефинисаног хоризонталном и вертикалном сигнализацијом у складу са текућим саобраћајним условима; 

проверава прилагођености хоризонталне и вертикалне сигнализације стварним саобраћајним захтевима; 

учествује у припремама измене режима за време ванредних саобраћајних ситуација; учествује у припреми 

извештаја о извршеним контролама рада сигнализације; прати развој и иницира примену нових технологија 

у области хоризонталне и вертикалне сигнализације; учествује у процесу спровођења јавне набавке за избор 

пројектних организација за израду пројеката; учествује у покретању поступка ради заштите јавних интереса 

по потреби или када то одређује закон или други пропис; на основу одлучујућих чињеница утврђених у 

поступку учествује у припреми нацрта решења о управној ствари; обавља аналитичке послове на основу 

података о којима води евиденцију; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 5 година проведених у 

радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА СТАЦИОНАРНИ САОБРАЋАЈ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад у сектору; стара се о благовременом извршавању 

послова; обавља студијско-аналитичке послове у циљу развоја и усвајања нових технологија у области 

стационарног саобраћаја и израђује стручно-аналитичке материјале и предузима мере за њихову реализацију 

и припрема извештаје о њиховом спровођењу; сарађује са другим секретаријатима и јавним предузећима по 
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свим повезаним и важним питањима и активностима; анализира искоришћеност и начин експлоатације 

јавних гаража и паркиралишта; предлаже израду програма у области стационарног саобраћаја и учествује у 

праћењу његове реализације; води израду техничког дела конкурсне документације за спровођење јавних 

набавки; предлаже мере за унапређење управљања паркирањем (иницира, припрема, покреће и прати израду 

стратегија, студија и пројеката за унапређење управљања паркирањем) и смањење негативног утицаја 

саобраћаја на животну средину; прати стање, тенденције и искуства у струци из области нових техника, мера 

и начина управљања паркирањем у развијеним земљама и предлаже мере за њихову примену; покреће 

иницијативе за измене и учествује у градским радним телима за израду аката и планова у области 

стационарног саобраћаја и области заузећа јавних саобраћајних површина за друге садржаје; ради са 

странкама по питању сложенијих послова; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за стационарни саобраћај 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад у одељењу; стара се о благовременом извршавању 

послова; ради на студијско-аналитичким пословима развоја у области стационарног саобраћаја; сарађује на 

изради програма у области стационарног саобраћаја и учествује у праћењу његове реализације; сарађује на 

изради техничког дела конкурсне документације за спровођење јавних набавки; прати технолошка 

достигнућа из области информатике и сигнализације у зонама гаража и паркиралишта; предлаже мере за 

унапређење управљања паркирањем (сарађује на иницирању, припреми, покретању и праћењу израде 

стратегија, студија и пројеката за унапређење управљања паркирањем и даје сагласност на техничку 

документацију) и смањење утицаја саобраћаја на животну средину; контактира са надлежним органима, 

предузећима и другим секретаријатима о реализацији програма управљања паркирањем и реализацији 

градских одлука о сезонским заузећима јавних саобраћајних површина за друге садржаје; израђује стручно-

аналитичке материјале из ове области, предузима мере за њихову реализацију и припрема извештаје о 

њиховом спровођењу; руководи израдом базе података о паркиралиштима и привременим покретним 

објектима на саобраћајним површинама; ради са странкама по питању сложенијих послова; обавља и друге 

послове по налогу претпостављеног. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвеног-хуманистичког или техничко-

технолошког или природног смера на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови експлоатације јавних гаража и паркиралишта 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове експлоатације јавних гаража и паркиралишта; 

анализира искоришћеност и начин експлоатације јавних гаража и паркиралишта и њихов утицај на 

експлоатацију; предлаже мере за повећање нивоа услуге корисника гаража и паркиралишта; учествује у 

анализама локација и режима саобраћаја у зонама нових гаража и паркиралишта; учествује у изради стручно-

аналитичких материјала, којима се указује на стање и даје иницијативе и предлоге мера за решавање 

одређених питања у области паркирања; анализира проточни и стационарни саобраћај у зони спортских, 

културно-забавних и других јавних објеката и предлаже одговарајуће мере за повећање коефицијента 

искоришћености паркинг места; анализира оправданост и учествује у доношењу конкретних решења по 

захтевима правних и физичких лица анализом ситуација на терену; рад са странкама; обавља аналитичке 



432 

послове на основу података о којима води посебну евиденцију; прати наплату такси; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови анализе утицаја уступања саобраћајних површина за друге садржаје 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља послове анализе утицаја паркирања на јавним саобраћајним површинама на 

проток и безбедност саобраћаја и учествује у изради нацрта конкретних решења за повећање броја паркинг 

места са аспекта проточности и безбедности свих учесника у саобраћају; припрема податке за дефинисање 

саобраћајних услова и обрађује захтеве странака за издавање и продужење сагласности заузећа јавних 

саобраћајних површина у сврху организације других садржаја; учествује у ажурирању и анализира базу 

података о паркиралиштима; учествује у утврђивању испуњености саобраћајно-техничких услова и обрађује 

захтеве у циљу издавања сагласности на постављање летњих башти, киоска, конзерватора и сличних садржаја 

привременог и сезонског карактера; учествује у припреми конкретних решења по захтевима правних и 

физичких лица анализом ситуација на терену и на основу одлучујућих чињеница утврђених у поступку 

учествује у припреми решења о управној ствари; прати наплату такси; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног или грађевинског инжењерства, 

или из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или 5 година проведених у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови обраде података анализе утицаја уступања саобраћајних површина за друге садржаје 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове обраде података анализе утицаја паркирања на јавним саобраћајним 

површинама на проток и безбедност саобраћаја и учествује у изради конкретних решења за повећање броја 

паркинг места са аспекта проточности и безбедности свих учесника у саобраћају; припрема податке за 

дефинисање саобраћајних услова и учествује у контроли пројектовања паркиралишта; обрађује захтеве 

странака за издавање и продужење сагласности заузећа јавних саобраћајних површина у сврху организације 

других садржаја; ажурира и анализира базу података о паркиралиштима и учествује у изради извештаја и 

мера за побољшање експлоатације паркиралишта; утврђује испуњеност саобраћајно-техничких услова и 

обрађује захтеве у циљу издавања сагласности за постављање летњих башти, киоска, конзерватора и сличних 

садржаја привременог и сезонског карактера; припрема податке за израду стручно-аналитичких материјала 

(анализе, извештаје и др.); учествује у припреми делова решења по захтевима правних и физичких лица 

анализом ситуација на терену; прати наплату такси; на основу одлучујућих чињеница утврђених у поступку 

учествује у припреми делова решења о управној ствари; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит и најмање 3 године радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке анализи утицаја уступања саобраћајних површина за друге садржаје 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове подршке вршења анализе утицаја паркирања на јавним саобраћајним 

површинама на проток и безбедност саобраћаја и изради конкретних решења за повећање броја паркинг 
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места са аспекта проточности и безбедности свих учесника у саобраћају; припрема податке за дефинисање 

саобраћајних услова; обрађује захтеве странака за издавање и продужење сагласности заузећа јавних 

саобраћајних површина у сврху организације других садржаја; учествује у ажурирању базе података о 

паркиралиштима и обавља техничке послове приликом израде извештаја и мера за побољшање експлоатације 

паркиралишта; прикупља податке са терена о испуњености саобраћајно-техничких услова и учествује у 

обради захтева у циљу издавања сагласности за постављање летњих башти, киоска, конзерватора и сличних 

садржаја привременог и сезонског карактера; учествује у припреми нацрта делова конкретних решења по 

захтевима правних и физичких лица анализом ситуација на терену; прати наплату такси; на основу 

одлучујућих чињеница утврђених у поступку учествује у припреми нацрта делова решења о управној ствари; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области инжењерства на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 5 година 

проведених у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови резервације паркинг места и уступања саобраћајних 

површина за друге садржаје 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове у области резервације паркинг места, 

класификовања захтева по корисницима (физичка лица, правна лица, предузетници и др.) и врсти захтева; 

врши проверу захтева на терену и израђује скице са одговарајућим подлогама; води евиденцију захтева и 

решења на рачунару; ажурира базу података о паркиралиштима; предлаже конкретна решења по захтевима 

правних и физичких лица проценом ситуација на терену; прати наплату такси; ради са странкама; припрема 

фазне извештаје реализације конкретног уређења паркинг површина; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад Сектора; координира рад на свим пословима у 

области праћења параметара саобраћаја, имплементације географско информационог система (ГИС) и 

геодетско катастарског информационог система Секретаријата за саобраћај; дефинише процедуре за 

прикупљање података у оквиру Секретаријата за саобраћај неопходних за моделовање Транспортног модела 

Београда на оперативном нивоу; прати моделовање саобраћајних процеса на микро, мезо и макро нивоу; 

прати прописе у области планирања и изградње, регулисања и управљања саобраћајем и даје упутства за 

њихову примену у области геодетско катастарског информационог система, ГИС-а и саобраћајног 

моделовања; учествује у изради дугорочних, средњорочних и годишњих програма рада Секретаријата на 

основу анализе параметара саобраћаја и података добијених саобраћајним моделовањем; израђује 

најсложеније студијско-аналитичке материјале (информације, извештаје, анализе) из делокруга рада 

Секретаријата; сарађује са другим секретаријатима, органима града, јавним предузећима и другим лицима; 

организује рад комисија, радних група и других радних тела на изради теза, нацрта и предлога аката из свог 

делокруга; распоређује послове и задатке, даје упутства и смернице за рад, пружа непосредну стручну помоћ 

извршиоцима у раду на најсложенијим предметима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за географско информационе системе 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад у одељењу; стара се о благовременом извршавању 

послова; обавља студијско-аналитичке послове развоја геодетско катастарског информационог система и 

географско информационог система (ГИС) из области саобраћаја и израђује стручно-аналитичке материјале у 

наведеној области; сарађује са органима, службама и институцијама које користе ГИС у оквиру својих 

надлежности; прати развој нових софтвера и технологија из области географско информационог система (ГИС); 

руководи израдом техничког дела конкурсне документације за спровођење јавних набавки из области геодетско 

катастарског информационог система и географско информационог система (ГИС); обавља аналитичке послове 

на основу података о којима води посебну евиденцију; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови формирања и ажурирања просторних база података из 

домена рада Секретаријата за саобраћај 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке послове из области формирања и ажурирања 

просторних база података из домена рада Секретаријата за саобраћај; организује теренска и аналитичка 

снимања за потребе просторних база података; сарађује са другим одељењима, органима и институцијама у 

области размене података потребних за ажурирање и унапређење постојећих просторних база података; 

израђује картографске приказе тема важних за Секретаријат за саобраћај; израђује стручно-аналитичке 

материјале (анализе, извештаје и др.); припрема одговоре на питања из кабинета Градоначелника, правних 

лица и грађана; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства или гео-науке на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови формирања и ажурирања геодетско катастарског информационог 

система из домена рада Секретаријата за саобраћај 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке послове из области формирања и ажурирања геодетско катастарског 

информационог система из домена рада Секретаријата за саобраћај (катастра саобраћајне сигнализације, 

катастра режима саобраћаја и катастра привремених измена режима саобраћаја); сарађује са другим 

одељењима, органима и институцијама у области размене података из геодетско катастарског информационог 

система; прикупља податке за припрему одговора на питања из кабинета Градоначелника, правних лица и 

грађана; прикупља податке за израду стручно-аналитичких материјала (анализе, извештаје и др.) из области 

геодетско катастарског информационог система; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства или гео-науке на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или 5 година проведених у 

радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за светлосну сигнализацију и саобраћајно моделовање 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад у одељењу; обавља студијско-аналитичке послове 

у области регулисања саобраћаја светлосном сигнализацијом и саобраћајног моделовања на макро, мезо и 

микро нивоу; дефинише процедуре за прикупљање података у оквиру Секретаријата за саобраћај неопходних 

за ажурирање Транспортног модела Београда на оперативном нивоу; сарађује са другим одељењима, 

надлежним органима, службама и институцијама која учествују у активностима у области оперативног 

управљања и коришћења Транспортног модела Београда; прати спровођење процеса прикупљања параметара 

саобраћајног тока; прати тенденције, нове технологије, техничка решења и развој нових софтвера у области 

интелигентних транспортних система (ИТС) и саобраћајног моделовања; учествује у изради стручно-

аналитичких материјала (анализе, извештаји, информације и сл.); учествује у изради нацрта аката, техничких 

упутстава и стандарда у области управљања и моделовања саобраћаја; води израду техничког дела конкурсне 

документације за спровођење јавних набавки из области регулисања саобраћаја светлосном сигнализацијом 

и саобраћајног моделовања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови праћења рада светлосне сигнализације и параметара саобраћајних токова 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове из области светлосне сигнализације; анализира 

параметре токова саобраћаја на уличној мрежи; проверава прилагођеност сигналних планова стварним 

саобраћајним захтевима; предлаже измене сигналних планова на раскрсници, потезу или зони; 

параметаризује детекторски рад и адаптибилни систем управљања саобраћајем; прати стање исправности 

семафорских уређаја, детектора, видео камера, комуникационе и остале саобраћајне опреме на улицама 

путем софтверских апликација у Центру за управљање саобраћајем; покреће поступак по потреби или по 

закону ради заштите јавних интереса; при покретању поступка по службеној дужности узима у обзир и 

евентуалне представке грађана и организација и упозорење надлежних органа; на основу одлучујућих 

чињеница утврђених у поступку доноси решење о управној ствари; обавља аналитичке послове на основу 

података до којих долази у свакодневном раду Секретаријата по налогу руководилаца, а о којима води 

посебну евиденцију; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови макроскопског и мезоскопског саобраћајног моделовања 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове макроскопског и мезоскопског саобраћајног 

моделовања са подацима из делокруга рада Секретаријата за саобраћај у циљу ажурирања Транспортног 

модела Београда на оперативном нивоу; сарађује са другим одељењима, органима, службама и 

институцијама које ажурирају и користе Транспортни модел Београда у оквиру својих надлежности; 

процењује и прогнозира функционисање саобраћајног система у будућности на основу саобраћајног 

моделовања; анализира саобраћајне моделе у циљу добијања највишег нивоа услуге за све учеснике у 

саобраћају у односу на постојећи капацитет уличне мреже града Београда; учествује у припреми пројектних 

задатака и техничког дела конкурсне документације за јавне набавке везане за моделовање саобраћаја; 
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припрема одговоре на питања из кабинета Градоначелника, правних лица и грађана; израђује стручно-

аналитичке материјале (анализе, извештаје и др.); обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови микромоделовања утицаја објеката различитих намена и садржаја 

на саобраћајно окружење 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове анализирања капацитета и нивоа услуге на раскрсницама и 

саобраћајницама кроз процедуре саобраћајног микромоделовања у зависности од намене и садржаја 

постојећих и планираних објеката; примењује оперативно и микросимулационо моделовање саобраћаја кроз 

комплетан процес реализације саобраћајних решења, од идејног преко главног до извођачког пројекта; 

учествује у провери различитих варијантних решења утицаја објеката различитих намена и садржаја на 

саобраћајно окружење кроз процедуре микромоделовања саобраћаја; учествује у дефинисању методолошких 

правила за процедуре саобраћајног микромоделовања; учествује у обављању аналитичких послова на основу 

података до којих долази у свакодневном раду секретаријата; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или пет година проведених у 

радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови администратора информационих система и технологија 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове формирања и ажурирања информационог система из домена рада 

Секретаријата за саобраћај; учествује у изради пројектне документације; тестира програмске целине по 

процесима; учествује у подешавању и праћењу параметара рада информационог система; прикупља податке 

за припрему одговора на питања из кабинета Градоначелника, правних лица и грађана; прикупља податке за 

израду стручно-аналитичких материјала (анализе, извештаје и др.) из области информационог система; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПУТЕВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи сектором, стара се о благовременом и законитом извршавању послова на 

експлоатацији улица и општинских путева; организује рад на свим пословима у области привремених режима 

саобраћаја; прати прописе у области планирања и изградње регулисања и управљања саобраћајем и даје 

упутства за њихову примену; контактира са осталим руководиоцима сектора у Секретаријату, као и са другим 

секретаријатима, органима града, јавним предузећима и другим лицима; учествује у изради средњорочног и 

годишњих програма рада Секретаријата; израђује најсложеније студијско-аналитичке материјале 

(информације, извештаје, анализе) из делокруга рада Секретаријата; организује рад комисија, радних група и 

других радних тела на изради теза, нацрта и предлога аката из свог делокруга; распоређује послове и задатке, 

даје упутства и смернице за рад, пружа непосредну стручну помоћ извршиоцима у раду на најсложенијим 

предметима; прати извршење свих послова и задатака у сектору и благовремено усмерава све активности како 

би се послови и задаци реализовали у предвиђеним роковима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног или грађевинског инжењерства 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за експлоатацију улица и општинских путева 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, координира и организује рад у одељењу; обавља студијско-

аналитичке послове везане за одржавање улица и општинских путева; сарађује на изради техничког дела 

конкурсне документације за спровођење јавних набавки; врши сталну комуникацију са руководиоцем 

сектора и другим начелницима у секретаријату по свим повезаним и важним питањима и активностима и у 

сарадњи са начелницима других одељења припрема извештаје о обављеним пословима, аналитичке 

материјале, као и планске и програмске материјале; сарађује на иницирању, припреми, покретању и праћењу 

израде стратегија, студија и пројеката из области рада сектора; сарађује са надлежним органима, предузећима 

и другим секретаријатима о реализацији програма радова; ради са странкама по питању сложенијих послова; 

рад са странкама; обавља и друге послове по налогу претпостављеног. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови из области одржавања улица и општинских путева 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове везане за област одржавања улица и 

општинских путева; обавља аналитичке послове на основу података до којих долази у свакодневном раду 

Секретаријата по налогу руководилаца; води евиденцију пријављених хитних радова на уличној мрежи; 

прати реализацију Протокола о уступању струганог асфалта и координира са градским општинама у вези са 

њиховим потребама; прегледа документацију и припрема записнике за примопредају новоизграђених и 

реконструисаних улица; покреће поступак по потреби или по закону ради заштите јавних интереса; при 

покретању поступка по службеној дужности узима у обзир и евентуалне представке грађана и организација 

и упозорење надлежних органа; обавља аналитичке послове на основу података до којих долази у 

свакодневном раду Секретаријата по налогу руководилаца; рад са странкама; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови из области одржавања улица и општинских путева 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке послове везане за област одржавања улица и општинских путева 

на основу података на основу којих долази у свакодневном раду Секретаријата по налогу руководилаца; 

учествује у вођењу евиденције пријављених хитних радова на уличној мрежи; учествује у праћењу 

реализације Протокола о уступању струганог асфалта и координира са градским општинама у вези са 

њиховим потребама; учествује у прегледању документације и припреми записника за примопредају 
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новоизграђених и реконструисаних улица; учествује у покретању поступка по потреби или по закону ради 

заштите јавних интереса узимајући у обзир и евентуалне представке грађана и организација и упозорење 

надлежних органа; рад са странкама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или пет година проведених у радном односу код послодавца, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за послове оглашавања 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, координира и организује рад у одељењу; обавља студијско-

аналитичке послове везане за оглашавање; сарађује на изради техничког дела конкурсне документације за 

спровођење јавних набавки; у сарадњи са начелницима других одељења припрема извештаје о обављеним 

пословима, аналитичке материјале, као и планске и програмске материјале; сарађује на иницирању, 

припреми, покретању и праћењу израде стратегија, студија и пројеката из области рада сектора; контактира 

са надлежним органима, предузећима и другим секретаријатима везано за проблематику оглашавања; ради 

са странкама по питању сложенијих послова; рад са странкама; обавља и друге послове по налогу 

претпостављеног. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови у области оглашавања 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове везане за област оглашавања; обавља послове 

контроле пројеката и свих потребних услова за издавање одобрења; на основу одлучујућих чињеница 

утврђених у поступку доноси решење о управној ствари по захтевима за постављање реклама и натписа на 

улицама, општинским путевима, другим површинама и површинама објеката; обавља аналитичке послове на 

основу података до којих долази у свакодневном раду Секретаријата по налогу руководилаца; води евиденцију 

свих издатих решења са анализом наплаћених накнада; израђује и анализира извештаје о издатим решењима; 

покреће поступак по потреби или по закону ради заштите јавних интереса; при покретању поступка по 

службеној дужности узима у обзир и евентуалне представке грађана и организација и упозорење надлежних 

органа; врши контролу постављених реклама и натписа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови издавања дозвола за рекламе и натписе на улицама, општинским 

путевима, другим површинама и површинама објеката и вођење евиденције 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у обављању аналитичких послова везаних за област оглашавања; учествује 

у обављању послова контроле делова пројеката и свих потребних услова за издавање одобрења; на основу 
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одлучујућих чињеница утврђених у поступку учествује у доношењу решења о управној ствари по захтевима 

за постављање реклама и натписа на улицама, општинским путевима, другим површинама и површинама 

објеката; обавља аналитичке послове на основу података до којих долази у свакодневном раду Секретаријата 

по налогу руководилаца; учествује у вођењу евиденције свих издатих решења са анализом наплаћених 

накнада; учествује у изради и анализи извештаја о издатим решењима; учествује у покретању поступка по 

потреби или по закону ради заштите јавних интереса узимајући у обзир и евентуалне представке грађана и 

организација и упозорење надлежних органа; учествује у вршењу контроле постављених реклама и натписа; 

ради са странкама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или пет година проведених у радном односу код послодавца, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за привремени режим саобраћаја 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад у одељењу; учествује у изради годишњих програма 

рада Секретаријата на основу анализе и динамике реализације програма других секретаријата, јавних предузећа 

и јавних комуналних предузећа на општинским путевима и улицама града Београда; прати и координише 

радове у области заузећа и раскопавања на општинским путевима и улицама као последици извођења радова 

или манифестација; даје предлоге за покретање иницијативе за израду подзаконских прописа који регулишу 

ову област, за израду саобраћајних анализа и пројектне документације и за то израђује пројектне задатке; врши 

сталну комуникацију са руководиоцем сектора и другим начелницима у секретаријату по свим повезаним и 

важним питањима и активностима и у сарадњи са начелницима других одељења припрема извештаје о 

обављеним пословима, аналитичке материјале, као и планске и програмске материјале; контактира са 

надлежним органима, предузећима и другим секретаријатима; израђује стручне и аналитичке материјале из 

делокруга рада Секретаријата ради са странкама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајног инжењерства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови у области привременог режима саобраћаја 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове везане за област привременог режима 

саобраћаја; издавања решења и сагласности на измену режима саобраћаја и обезбеђења градилишта и прати 

реализацију кроз издавање решења и сагласности и услова у области привремене регулације саобраћаја која 

је последица извођења радова на путу, заузећа јавних саобраћајних површина приликом радова који утичу 

на режим саобраћаја или јавних манифестација; доноси решење о управној ствари по захтевима за заузеће и 

раскопавање улица и општинских путева; обавља аналитичке послове на основу података до којих долази у 

свакодневном раду Секретаријата по налогу руководилаца; води евиденцију свих издатих дозвола са 

анализом наплаћених накнада и трошкова проузрокованих издавањем дозвола; израђује и анализира 

извештаје о издатим решењима; предлаже измене решења у области привремене регулације саобраћаја, 

анализира приспеле захтеве и пројекте о привременом регулисању саобраћаја који су последица извођења 

радова на путу или јавних манифестација и води евиденцију о издатим решењима и сагласностима; разматра 

реалну ситуацију у зони утицаја у односу на приспеле захтеве и пројекте и предлаже измене у привременом 

регулисању саобраћаја; обавља и аналитичке послове на основу података до којих долази у свакодневном 
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раду по налогу руководилаца, а о којима води посебну евиденцију; ради са странкама; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области саобраћаја или грађевинарства на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови из области привременог режима саобраћаја 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у обављању аналитичких послова из области привремене регулације 

саобраћаја, која је последица извођења радова на путу, заузећа јавних саобраћајних површина приликом 

извођења радова или јавних манифестација; учествује у доношењу решења о управној ствари по захтевима 

за заузеће и раскопавање улица и општинских путева учествује у снимању стања на терену и упоређује са 

издатим решењима и сагласностима; учествује у вођењу евиденције издатих дозвола; учествује у изради 

извештаја о издатим решењима; учествује у издавању решења и сагласности на измену режима саобраћаја и 

обезбеђење градилишта и у праћењу реализације кроз издавање решења и сагласности и услова у области 

привремене регулације саобраћаја; прикупља податке о саобраћајним параметрима потребним за одређивање 

предлога измене у привременом регулисању саобраћаја; учествује у припреми документације за израду 

нацрта аката у области привремене регулације саобраћаја; ради са странкама; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких, техничко-

технолошких или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, и завршен 

приправнички стаж или 5 година проведених у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

11.  

Члан 87. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 11 11 

Самостални саветник 18 18 

Саветник 28 43 

Млађи саветник 8 9 

Сарадник 6 7 

Млађи сарадник 2 2 

Виши референт 12 36 

Референт 3 6 

Млађи референт 2 4 

Укупно: 92 138 

 Заменик начелника Градске управе града Београда – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи Града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи Града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или саобраћајног инжењерства 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор за послове из области јавног линијског превоза 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније стручне послове у вези са организацијом, начином обављања и 

коришћењем јавног линијског и ванлинијског превоза путника, као и организацијом превоза у линијској 

пловидби; обавља послове у вези са утврђивањем режима јавног превоза у редовним условима и условима 

привремених заузећа; координира рад и прати благовремено извршавање послова из делокруга 

Секретаријата; даје обавештења и обавља комуникацију за потребе надлежне организационе јединице 

Градске управе града Београда за комуникацију и сарадњу са грађанима у вези послова из надлежности 

Секретаријата; учествује у изради најсложенијих студијско-аналитичких материјала и студија оправданости 

из делокруга Секретаријата и врши координацију са државним органима и другим институцијама ради 

њихове реализације; припрема и води Регистар ризика секретаријата; учествује у праћењу и контроли опреме 



442 

Система за наплату карата и управљање возилима у складу са уговореним обавезама; организује праћење и 

контролу друге опреме Секретаријата за јавни превоз и опреме града Београда која је дата на коришћење и 

управљање Секретаријату за јавни превоз; учествује у припреми нормативно-правних аката из делокруга 

Секретаријата; обавља и друге послове по налогу секретара и подсекретара секретаријата. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор за правне и финансијско-економске послове 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније студијско-аналитичке и нормативно-правне послове из делокруга 

рада Секретаријата; координира рад и прати благовремено извршавање послова из делокруга рада 

Секретаријата; прати примену закона и интерних прописа у вези са реализацијом економско-финансијских 

послова из делокруга рада Секретаријата; обједињава извештај о раду сектора; припрема и израђује акте који 

се односе на унутрашњу организацију и систематизацију радних места у Секретаријату; сарађује са другим 

секретаријатима Градске управе града Београда, институцијама и службама Града Београда, у вези са 

реализацијом послова из надлежности Секретаријата; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор за послове из области такси превоза и лимо сервиса 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Координира рад у вези са организацијом и начином обављања такси превоза и лимо 

сервиса; координира рад у припреми и провери стручне обраде анализа и извештаја у вези са исправношћу 

информационог система свих уређаја, комуникационе и остале саобраћајне опреме на локацијама од 

посебног значаја за град Београд и учествује у изради најсложенијих студијско-аналитичких материјала и 

студија оправданости из делокруга Секретаријата; обавља и друге послове по налогу секретара и 

подсекретара секретаријата. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно техничке и друге послове за потребе Секретаријата; врши 

пријем поште, селектује и по потреби распоређује и даje на за вођење пошту упућену на секретара и 

подсекретара; прима телефонске позиве упућене секретару и подсекретару и у вези с тим даје неопходне 

информације и упутства; заказује састанке и води евиденцију дневних обавеза секретара и подсекретара; 

води интерну доставну књигу; обавља послове у вези са коришћењем службених возила, путних налога, 

употребе печата и евидентирање службених гласила; требује канцеларијски материјал; даје неопходне 

информације и упутства странкама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет године искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Сектора и стара се за благовремено, законито и 

правилно извршавање послова из делокруга Сектора и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; обавља најсложеније стручне послове из делокруга Сектора; прати, анализира и проучава законску и 

подзаконску регулативу из финансијско-економске области и њене ефекте на послове града Београда и пружа 

стручну помоћ у вези са применом закона; прати планове пословања и измене планова пословања ЈКП и о 

томе извештава руководиоца; остварује сарадњу са осталим секретаријатима, јавним комуналним 

предузећима; прибавља мишљења и разматра примедбе и мишљења других органа у вези са делокругом 

сектора; припрема сложене анализе и извештаје; и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за економско-финансијске послове, праћење и контролу корисника буџетских средстава 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Одељења и стара се за благовремено, законито и 

правилно извршавање послова из делокруга Одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; учествује у припреми и изради сложених финансијских аката из делокруга рада Секретаријата и 

других студијско-аналитичких материјала (информација, извештаја, анализа и др.), припрема годишњи план 

потребних средстава Секретаријата за потребе израде Нацрта одлуке о буџету града Београда; прати 

реализацију планираних финансијских средстава, припрема и прати извршење годишњег финансијског плана 

прихода и расхода Секретаријата; врши стални надзор над спровођењем поступка јавних набавки са 

финансијског аспекта и обезбеђује сарадњу са другим секторима у Секретаријату у вези са припремом 

предлога закључака за обезбеђење средстава за покретање и спровођење поступака јавних набавки у чијој 

изради и контроли учествује; учествује у вршењу надзора над законитошћу рада ЈКП и ЈП; прати 

материјално-финансијског пословања ЈКП и ЈП у делу који се финансира из буџета града; непосредно 

сарађује са другим организационим јединицама Градске управе и стручним службама јавних комуналних 

предузећа у вршењу послова из делокруга сектора; организује и прати извршење захтева за плаћање и решења 

о расподели средстава; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Финансијско-материјални и студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља финансијско-материјалне и студијско-аналитичке послове на припреми и 

изради финансијског плана, изради пројекција и измена финансијског плана у току године; припрема 

аналитичко-финансијске материјале и информације у вези са реализацијом буџета и финансијског плана; 

израђује месечне, периодичне и годишње извештаје о реализацији финансијског плана, реализацији плана 

јавних набавки; прати реализацију уговорених обавеза, сарађује са службама из делокруга рада у оквиру 

Секретаријата у вези са припремом предлога закључака за обезбеђење средстава за покретање и спровођење 

поступака јавних набавки; прати реализацију уговорених обавеза, банкарских гаранција, меница; припрема, 
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контролише и комплетира документацију за плаћање; израђује решења и захтеве за плаћање обавеза у складу 

са финансијским планом и висином апропријација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручно-аналитички и финансијско-материјални послови праћења финансијског пословања 

корисника буџетских средстава 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове праћења финансијског пословања корисника буџетских 

средстава који се делом финансирају из буџета града Београда; учествује у припреми захтева за плаћање и 

решења за расподелу средстава; учествује у изради месечног плана квоте Секретаријата; учествује у 

састављању финансијских извештаја Секретаријата; прати реализацију уговорених обавеза; сарађује са 

службама из делокруга рада у оквиру Секретаријата; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови подршке финансијско-материјалним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља финансијско-материјалне послове уз редован надзор непосредног руководиоца 

на припреми и изради финансијског плана; учествује у изради пројекција и измена финансијског плана у току 

године и припреми аналитичко-финансијских материјала и информација у вези са реализацијом буџета и 

финансијског плана; израђује месечне, периодичне и годишње извештаје о реализацији финансијског плана, 

реализацији плана јавних набавки; прати реализацију уговорених обавеза и банкарске гаранције; припрема, 

контролише и комплетира документацију за плаћање; израђује решења и захтеве за плаћање обавеза у складу 

са финансијским планом и висином апропријација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Финансијско-материјални послови праћења финансијског пословања корисника буџетских 

средстава 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља финансијско-материјалне послове праћења финансијског пословања 

корисника буџетских средстава; обрађује документацију и врши израду решења за пренос средстава; 

учествује у изради месечног плана квоте Секретаријата; обавља комуникацију углавном унутар сектора; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит, и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 
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 Административно-евиденциони послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: прати стање и ажурира помоћне евиденције имовине које се воде на разделу 

Секретаријата. Усаглашава помоћне евиденције са књиговодственом евиденцијом помоћним књигама 

Секретаријата за финансије; сарађује са Комисијом за попис Секретаријата и учествује у припремним 

радњама пописа у складу са законом; учествује у раду комисије за расход; издаје документа (реверс) за 

набављена основна средства о задужењу основних средстава; обавља и друге административне послове из 

области материјалног пословања по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Сектора и стара се за благовремено, законито и 

правилно извршавање послова из делокруга Сектора и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; обавља најсложеније стручне, нормативно-правне послове везане за израду општих и правних аката 

које доноси Скупштина града из области јавног превоза; припрема мишљења о примени прописа у овој 

области и прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске регулативе и ефекте истих на послове из 

надлежности Секретаријата и даје упутства за њихову примену; сарађује са општинским службама за 

комуналне делатности линијског превоза; врши правни надзор над доношењем општих аката ЈКП и ЈП која 

су у надлежности Секретаријата; припрема примедбе и сугестије на нацрте и предлоге закона и других 

прописа у области јавног превоза; учествује у раду комисија, радних група и других радних тела које образују 

органи града; учествује у припреми пројеката и конкурса из делокруга Секретаријата; контролише, прати и 

даје смернице за израду управно-правних и послова из области јавних набавки; израђује најсложеније 

студијско-аналитичке материјале (информације, извештаје, анализе) из делокруга рада Секретаријата; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за нормативне и управно-правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Одељења и стара се за благовремено, законито и 

правилно извршавање послова из делокруга Одељења и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; обавља најсложеније стручне нормативно-правне послове, управно-правне и послове из области 

јавног превоза; прати прописе из надлежности Секретаријата и даје упутства за њихову примену; обавља 

нормативну и правно-техничку обраду прописа из надлежности Секретаријата; даје одговоре и тумачења у 

вези примене прописа и реализације закључених уговора из надлежности Секретаријата; врши израду и 

измене нацрта оснивачких аката ЈКП из области јавног превоза; поступа по захтевима за приступ 

информацијама од јавног значаја у пословима из надлежности одељења; контролише израду управних аката, 

осим за решења такси сектора као и одговоре у вези са судским вануправним поступцима; обавља редовну 

пословну комуникацију унутар и изван органа ради остваривању циљева рада уже унутрашње јединице; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
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студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Нормативно-правни послови израдe прописа и других аката из области јавног превоза и 

управно-правних послова 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља нормативно-правне послове и послове везане за израду прописа и аката у 

Секретаријату; израђује сложене аналитичке материјале; обавља послове на изради модела и нацрта уговора; 

учествује у раду комисија, радних група и других тела из надлежности Секретаријата и Града Београда; 

израђује оснивачка акта ЈКП; израђује првостепена управна акта и води рачуна о законитости и правилности 

управних аката; поступа по ванредним средствима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Нормативно-правни послови на припреми материјала за израду прописа и других аката 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља нормативно-правне послове на прикупљању података и изради делова модела 

и нацрта уговора; учествује у изради прописа и аката у Секретаријату, као и других сложених аналитичких 

материјала о значаја за рад Скупштине, Градоначелника и других органа Града; учествује у раду комисија, 

радних група и других тела из надлежности Секретаријата и Града Београда; припрема нацрте аката у 

вршењу оснивачких права према ЈКП, сагласно Закону о јавним предузећима и Закону о комуналним 

делатностима; обавља послове у изради делова првостепених управних аката; учествује у раду Комисија и 

других радних тела које образују органи; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за јавне набавке и опште послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Одељења и стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; обавља послове у вези са израдом плана јавних набавки и праћењем реализације закључених уговора 

о јавним набавкама, израдом уговора, извештаја, информација и анализа из делокруга рада Секретаријата; 

организује и обавља послове по захтевима за информације од јавног значаја и Повереника за информације од 

јавног значаја; координира и припрема одговоре на захтеве понуђача за заштиту њихових права, учествује и 

прати спровођење пројеката за јавно-приватна партнерства из области јавног превоза; врши комуникацију са 

другим секретаријатима, органима града и јавним предузећима за послове из делокруга одељења; израда 

решења о коришћењу годишњих одмора, плаћених одсустава и аката за прековремени рад за запослене у 

Секретаријату; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 



447 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен правосудни или државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови у области јавних набавки и општи послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове у поступцима за спровођење јавних набавки; стара се о 

транспарентности поступака јавних набавки; припрема јавни позив за прикупљање понуда; даје обавештења 

понуђачима о поступку јавне набавке; обавља техничке послове за Комисију за јавне набавке и учествује у 

раду Комисије за јавне набавке; обавља послове на изради уговора у поступцима јавних набавки и других 

поступака; учествује у изради извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама и спроведеним 

поступцима; припрема наведених извештаја за Управу за јавне набавке; сарађује са надлежним службама 

приликом спровођења поступака јавних набавки; прати примену закона и интерних прописа који се односе 

на заштиту података о личности; пружа подршку, потребна обавештења и непосредно сарађује са Лицем за 

заштиту података о личности у Градској управи града Београда; поступа по захтевима за информације од 

јавног значаја; израђује решења за годишње одморе, плаћена одсуства и акте за прековремени рад; прати 

примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о личности; пружа подршку, 

потребна обавештења и непосредно сарађује са Лицем за заштиту података о личности у Градској управи 

града Београда; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне из научне области правне или економске науке на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке спровођења поступака јавних набавки и општи послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља, послове на прикупљању података везаних за припрему плана јавних набавки; 

учествује у поступку спровођења јавних набавки; припрема јавни позив за прикупљање понуда; даје 

обавештења понуђачима о поступку јавне набавке; обавља техничке послове за Комисију за јавне набавке и 

учествује у раду Комисије за јавне набавке; обавља послове на изради уговора у поступцима јавних набавки; 

учествује у изради извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама и спроведеним поступцима; 

учествује у припреми извештаја за Управу за јавне набавке; учествује у праћењу реализације закључених 

уговора о јавним набавкама; учествује у поступку по захтевима за информације од јавног значаја и 

Повереника за информације од јавног значаја; учествује у поступку по захтевима Заштитника грађана; 

израђује решења за годишње одморе, плаћена одсуства и акте за прековремени рад; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно канцеларијске, техничке и друге послове за потребе 

Секретаријата; прима и отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; води евиденције о завођењу и 

развођењу предмета; врши пријем, евидентирање и достављање у рад предмета и аката за потребе сектора; 

врши експедицију аката и архивирање предмета; обавља послове који се односе на унос и обраду података у 

електронској бази података у предметима; припрема и обрађује податке потребне за израду извештаја о раду; 

обавља послове који се односе на вођење евиденције на раду за запослене и ангажована лица, као и друге 

евиденције из области радних односа; обавља и дуге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Сектора и стара се о благовременом, законитом и 

правилном извршавању послова из делокруга Сектора и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; 

прати прописе у области планирања и развоја јавног превоза и даје упутства за њихову примену; контактира са 

осталим руководиоцима сектора, као и са другим секретаријатима, органима града, јавним предузећима и другим 

лицима; учествује у изради средњорочног и годишњих програма рада Секретаријата; израђује најсложеније 

студијско-аналитичке материјале (информације, извештаје, анализе) из делокруга рада Секретаријата; организује 

рад комисија, радних група и других радних тела на изради теза, нацрта и предлога аката из свог делокруга; 

распоређује послове и задатке, даје упутства и смернице за рад, пружа непосредну стручну помоћ извршиоцима 

у раду на најсложенијим предметима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за планирање 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Одељења и стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; обавља високог нивоа сложене студијско-аналитичке, управне и стручно-оперативне послове 

(анализе, извештаје и друго); припрема и реализује програм унапређења јавног превоза и развоја мреже на 

основу праћења просторног развоја града; даје иницијативе и предлог мера за решавање одређених питања у 

области јавног превоза у делу планирања јавног превоза; дефинише урбанистичко-техничке услове за 

планска документа у области ЈГП; израђује нацрте и предлоге општих и појединачних аката којима се 

регулише питање уређења јавног саобраћаја; учествује у раду градских, домаћих и међународних 

организација, стручних и других комисија и израђује стручно-аналитичке материјале које се баве развојем и 

изградњом саобраћајне мреже (путева, улица, објеката и сигнализације и др.); припрема материјале и обавља 

послове из делокруга јавних набавки у домену планирања и развоја јавног саобраћаја, обавља и друге послове 

по налогу руководиоца 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство – смер друмског 

саобраћаја на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови планирања јавног превоза 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке, управне и стручно-оперативне послове у вези са 

просторним планирањем мреже линија јавног линијског превоза; израђује анализе предлога дефинисаних 

планским актима на основу обављених стручно-аналитичких послова и материјала у домену утицаја 

геометрије саобраћајница, динамичког и стационарног саобраћаја на кретање возила јавног превоза; врши 

послове у процесу спровођења обједињене процедуре и поступку издавања локацијских услова за израду 
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техничке документације; дефинише потребне елементе за успостављање линија и саобраћајно-техничких 

услова за кретања возила ЈП на уличној мрежи; ради са странкама на пословима планирања мреже и 

капацитета линија јавног превоза; учествује у изради нацрта и предлога општих и појединачних аката којима 

се регулише питање уређења јавног саобраћаја; припрема материјале и обавља послове из делокруга јавних 

набавки у домену планирања јавног линијског превоза; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство – смер друмског и 

градског саобраћаја на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови усклађивања програма и планова развоја саобраћаја за 

израду и издавање урбанистичко-техничких услова 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке, управне и стручно-оперативне послове у вези са 

просторним планирањем; студијско-аналитичке послове усклађивања програма и планова развоја саобраћаја 

за израду и издавање урбанистичко-техничких услова; израђује анализе предлога дефинисаних планским 

актима на основу обављених стручно-аналитичких послова и материјала у домену утицаја геометрије 

саобраћајница динамичког и стационарног саобраћаја на кретање возила јавног превоза; дефинише потребне 

елементе за успостављање линија и саобраћајно-техничких услова за кретања возила ЈП на уличној мрежи; 

ради са странкама на пословима планирања мреже и капацитет линија јавног превоза; учествује у изради 

нацрта и предлога општих и појединачних аката којима се регулише питање уређења јавног саобраћаја; 

припрема материјале и обавља послове из делокруга јавних набавки у домену планирања јавног саобраћаја, 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Високо образовање из научне области гео-науке – смер просторно планирање на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за режиме саобраћаја у јавном линијском превозу 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Одељења и стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; обавља високог нивоа сложене стручно-оперативне и управне послове у оквиру израде решења и 

пројеката из области привремене регулације саобраћаја која је последица извођења радова на путу, заузећа 

јавних саобраћајних површина приликом изградње свих врста објеката или извођења јавних манифестација; 

на основу рада на терену припрема податке и израђује стручно-аналитичке материјале за израду аката у 

области привремене регулације саобраћаја и плана извођења радова у вези реализације капиталних пројеката 

на саобраћајној мрежи града; учествује у раду градских и републичких организација, стручних и других 

комисија и израђује стручно-аналитичке материјале које се баве дефинисањем привремених режима 

саобраћаја; пружа стручну помоћ јавним комуналним предузећима и другим предузећима и установама у 

дефинисању привременог режима јавног превоза; припрема материјале и обавља послове из делокруга јавних 

набавки у домену привремених режима јавног саобраћаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство – смер друмског и 

градског саобраћаја на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
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године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови у области привремених режима јавног превоза 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке, управне и стручно-оперативне послове у области 

издавања сагласности за извођење радова на саобраћајницама и привремених режима саобраћаја; на основу 

рада на терену врши обраду и анализу података о саобраћајним параметрима потребним за одређивање 

конкретног предлога решења привременог регулисања саобраћаја; учествује у раду градских и републичких 

организација, стручних и других комисија и израђује стручно-аналитичке материјале које се баве 

дефинисањем привремених режима саобраћаја; решава захтеве правних и физичких лица за привремену 

организацију саобраћаја и рад са странкама по питању послова везаних за услове и предлог организације 

саобраћаја у условима делимичног или потпуног заузећа коловоза; израђује акте о привременим изменама 

режима саобраћаја ЈГПП-а и ажурира податке у систему даљинског управљања јавним превозом у функцији 

одређене привремене режимске измене; припрема материјале и обавља послове из делокруга јавних набавки 

у домену привремених режима јавног саобраћаја, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови у области привремених режима јавног превоза 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке послове из области привремених режима јавног превоза; врши 

снимање и анализу стања на терену које је последица извођења радова на путу или јавних манифестација у 

односу на издате сагласности; израђује стручно-аналитичке извештаје о издатим сагласностима (начина 

одвијања јавног линијског превоза); издаје налог за интервенције техничким службама у функцији 

привремених режима јавног саобраћаја; припрема информације и обавештава јавност и превознике о 

извршеним изменама; припрема материјале и обавља послове из делокруга јавних набавки у домену 

привремених режима јавног саобраћаја, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство – смер друмски и 

градски саобраћај на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за саобраћајну инфраструктуру јавног линијског превоза 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Одељења и одговара за благовремено, законито и 

правилно извршавање послова из делокруга Одељења, стара се о благовременом, законитом и правилном 

извршавању и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; обавља високог нивоа сложене студијско-

аналитичке, управне и стручно-оперативне послове дефинисања елемената саобраћајне инфраструктуре 

неопходне за функционисање система јавног превоза; иницира и предлаже примену нових технологија и решења 

у области планирања, пројектовања и израде саобраћајне инфраструктуре неопходне за функционисање јавног 

превоза (елемената на саобраћајној мрежи, стајалишта јавног превоза, садржаја и опреме стајалишта); дефинише 

услове, предлаже и доноси акте за измену елемената и позиције стајалишта и опреме стајалишта јавног линијског 

превоза; учествује у изради нацрта и предлога општих и појединачних аката којима се регулише питање уређења 
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инфраструктуре јавног превоза, на основу рада на терену израђује аналитичке материјале и израђује годишње 

програме изградње и одржавања стајалишта и опреме стајалишта јавног линијског превоза и друге саобраћајне 

инфраструктуре у функцији јавног превоза; прати реализацију програма, опредељује приоритете и радне задатке 

у раду одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство – смер друмски 

саобраћај на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови у области одржавања саобраћајне инфраструктуре 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке, управне и стручно-оперативне послове у области 

унапређења саобраћајне инфраструктуре неопходне за функционисање система јавног линијског превоза; 

израђује аналитичке материјале на основу ситуације на терену и усваја и предлаже конкретна решења у вези 

програма одржавања саобраћајне инфраструктуре намењене кретању возила јавног линијског превоза 

путника; дефинише минималне саобраћајно-техничке услове на трасама којима се крећу возила јавног 

превоза и учествује у изради пројеката изградње и уређења саобраћајне путне инфраструктуре намењене 

линијском јавном превозу; израђује програме рада за одржавање коловозних површина у саобраћајним 

тракама са трамвајским колосеком и прати њихову реализацију; обавља послове директивног надзора при 

реализацији капиталних пројеката на саобраћајној мрежи града коју спроводе друга предузећа; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство, смер путеви, на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Оперативни послови у области одржавања саобраћајне инфраструктуре 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове у области јавног линијског превоза; учествује у 

дефинисању техничко-експлоатационих карактеристика и функционалних захтева за возила јавног линијског 

превоза путника; дефинише услове и начин одржавања лифтова за њихово несметано и безбедно 

функционисање за потребе корисника јавног превоза у складу са Правилником о одржавању лифтова; 

учествује у изради конкурсне документације и спровођењу поступака јавних набавки за поверавање послова 

одржавања лифтова и врши контролу и директивни надзор над овим пословима; израђује аналитичке 

материјале на основу ситуације на терену, усваја и предлаже конкретна решења у вези програма одржавања 

саобраћајне инфраструктуре намењене кретању возила јавног линијског превоза; израђује аналитичке 

материјале и годишње и периодичне извештаје; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области машинског инжењерства или области 

електротехничког инжењерства и рачунарства, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови у области пројектовања и одржавања саобраћајне инфраструктуре 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке послове из области пројектовања и одржавања саобраћајне 

инфраструктуре у функцији јавног линијског превоза и стручно-оперативне послове у области дефинисања 

елемената саобраћајне инфраструктуре неопходне за функционисање система јавног превоза; предлаже 
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конкретна решења у вези измене и унапређења нивоа услуге саобраћајне инфраструктуре јавног линијског 

превоза путника на терену; дефинише саобраћајне услове за израду саобраћајно-техничких пројеката 

изградње и уређења стајалишта и остале инфраструктуре у функцији јавног превоза; ажурира податке у 

систему даљинског управљања јавним превозом у функцији измене положаја и броја стајалишта и опреме 

стајалишта јавног линијског превоза путника; израђује аналитичке материјале и годишње и периодичне 

извештаје у вези са овим подацима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство – смер друмски 

саобраћај на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за развој и унапређење јавног линијског превоза 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Одељења и стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; обавља високог нивоа сложене стручне студијско-аналитичке, управне и стручно-оперативне послове 

(анализе, извештаје и др.); припрема и реализује програм унапређења јавног превоза и развоја мреже на 

основу праћења развоја града, увођења нових видова превоза и увођења нових технологија у систем јавног 

превоза; даје иницијативе и предлоге мера за унапређење функционисања и ефикасности јавног превоза; 

израђује нацрте општих и појединачних аката којима се регулишу питања уређења јавног превоза; сарађује 

и учествује у раду са градским и републичким органима, међународним телима и организацијама, стручним 

и другим комисијама ради израде стручно-аналитичких материјала и предузимања мера за потребе развоја и 

унапређења јавног превоза; припрема материјале и обавља послове из делокруга јавних набавки у домену 

развоја и унапређења јавног превоза; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови безбедности и регулисања проточности јавног превоза 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке, управне и стручно-оперативне послове који су везани 

за област безбедности свих учесника у саобраћају и проточности возила јавног превоза; припрема предлоге 

за подизање нивоа безбедности саобраћаја у области јавног превоза, прати и контролише стање на терену; 

води евиденцију статистичких показатеља на основу којих предлаже конкретне мере за побољшање 

безбедности саобраћаја; врши израду анализа могућности давања приоритета возилима јавног превоза на 

раскрсницама и могућности увођења издвојених траса линија јавног превоза од осталог саобраћаја; врши 

анализу постојећих система за управљање рада светлосне сигнализације и израђује предлоге побољшања 

рада са циљем унапређења ефикасности и убрзања кретања возила јавног превоза; учествује у изради нацрта 

општих и појединачних аката којима се регулишу питање уређења безбедности саобраћаја и проточности у 

јавном превозу; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
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факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови анализе утицаја јавног превоза на животну средину 

Звање: Млађи саветник Броји извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке, управне и стручно-оперативне послове у вези са негативним 

утицајем јавног превоза на животну средину на основу стручних анализа (анализе штетног утицаја емисија 

издувних гасова на квалитет ваздуха, отпадних уља на загађеност земљишта и др.); предлаже мере за 

унапређење енергетске ефикасности возила јавног превоза и одрживог развоја целокупног система и 

анализира могућности и оправданост замене постојећих возила која користе фосилна горива савременим 

еколошким горивима (електровозила, возила са алтернативним горивима и др.); непосредно сарађује са 

странкама на пословима енергетске ефикасности и еколошког аспекта у систему јавног превоза; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области заштите животне средине на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж у струци или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Административни и помоћно-технички послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља техничке и друге послове за потребе Сектора; прима и отпрема пошту преко 

пријемних и доставних књига; води евиденције о завођењу и развођењу предмета; у складу са указаним 

потребама сектора у оквиру секретаријата, излази на терен и у складу са упутством запослених са вишим 

звањем, снима постојеће стање стајалишта и опреме стајалишта и информације о затеченом стању доставља на 

даљу надлежност; води евиденцију приспелих захтева за унапређење нивоа услуга саобраћајне инфраструктуре 

ЈГП-а на терену; обавља помоћно-техничке послове; обавља и дуге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци; поседовање возачке дозволе „Б” категорије, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ТАРИФНЕ СИСТЕМЕ И КОНТРОЛУ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Сектора и стара се о благовременом, законитом и 

правилном извршавању послова из делокруга Сектора и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; обавља најсложеније стручне послове; припрема стратешке документе и пројекте; прати, анализира 

и проучава нову законску и подзаконску регулативу као и ефекте исте на послове града и учествује у изради 

предлога нових законских решења; учествује у изради годишњег програма рада Секретаријата; израђује 

најсложеније студијско аналитичке материјале из делокруга рада Секретаријата: остварује сарадњу са 

министарствима и другим државним органима, органима града и јавним предузећима; учествује у раду 

домаћих и међународних организација, стручних и других комисија; обавља друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за тарифне системе 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Одељења и стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; обавља стручне послове у вези са припремом анализа, извештаја, информација и других стручних 

материјала у циљу утврђивања чињеничног стања; припрема предлоге за иновирање тарифног система, 

система карата и категорија корисника; припрема студије и пројекте из области тарифног система; припрема 

појединачне управне и друге појединачне акате предвиђене законом, статутом и општим актима; припремање 

инструкције и упутстава за примену прописа и даје мишљења у вези са применом прописа и општих аката; 

остварује сарадњу са другим секретаријатима; обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички и послови у области тарифних система и наплате јавног превоза путника 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: израђује студијско аналитичке материјале и анализе у области праћења наплате 

превозне услуге и тарифних система, учествује и припреми нацрта Одлуке о јавном линијском превозу 

путника на територији града Београда, Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника 

на територији града Београда и Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу 

путника на територији града Београда; решава по поднесцима Заштитника грађана који се односе на тарифне 

системе и наплату превозне услуге, решава по захтевима у вези са остваривањем права на услугу превоза и 

одговара за исправност и стручност у раду; врши контролу документације којом је доказано право на 

издавање персонализованих картица и сачињавање извештаја; утврђује услове за повлачење записника на 

основу ког су издати прекршајни налози и вођење електронских евиденција; припрема извештаје и 

информација; пружа информације корисницима у вези са наплатом превозне услуге; обавља студијско-

аналитички послове и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство, правне или 

економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички и статистичко-евиденциони послови у области тарифних система 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на припрему Нацрта Одлуке о јавном линијском 

превозу путника на територији града Београда, Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу 

путника на територији града Београда и Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском 

превозу путника на територији града Београда; решава по захтевима у вези са утврђивањем права на 

остваривање права на услугу превоза са накнадом са попустом и услугу превоза без накнаде; врши контролу 

документације којом је доказано право на издавање персонализованих картица и сачињавање извештаја; 

утврђује услове за повлачење записника на основу ког су издати прекршајни налози и вођење електронских 

евиденција; учествује у припреми извештаја и информација; обавља студијско-аналитички послове и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
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односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички и статистичко-евиденциони послови у области наплате јавног превоза 

путника 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове у припреми Решења о утврђивању цене услуге превоза у јавном 

линијском превозу путника на територији града Београда; решава по захтевима за повраћај средстава по 

основу дуплих уплата и вођење електронских евиденција; врши израду обрачуна уз обезбеђење релевантних 

доказа из извештаја из подсистема за наплату карата и праћење уплата од продаје карата по рачунима у 

пословној банци; решава по рекламацијама на издате возачке и посебне карте; обавља студијско аналитичке 

послове и процене прихода; учествује у припреми извештаја и информација и обавља друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

Одељење за контролу система и опреме 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Одељења и стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; обавља високог нивоа сложене стручне послове на припреми анализа, извештаја, информација и 

других стручних материјала у циљу утврђивања чињеничног стања; припрема предлоге мера за повећање 

прихода од наплате карата; активности у припреми студија и пројеката; припрема појединачне акте 

предвиђене законом, статутом и општим актима; припрема инструкције и упутства за примену прописа и даје 

мишљења у вези са применом прописа и општих аката; врши праћење и контролу опреме Система за наплату 

карата и управљање возилима у складу са уговореним обавезама; остварује сарадњу са другим 

секретаријатима; врши и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство или економских 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички и статистичко-евиденциони послови у области контроле тарифних 

система 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши послове контроле функционисања подсистема за наплату карата и предлагање мера 

за унапређење; поступа по рекламацијама корисника и обавља контролу рада корисничког центра; врши 

анализу и директну контролу издавања картица, рада службе за контролу возних исправа и извршења осталих 

уговорних обавеза из делокруга рада; врши припрему планова рада контролора возних исправа на терену; врши 

контролу рада контролора на терену и сачињава извештаје; врши праћење ефикасности службе за контролу 

возних исправа и предлагање мера за унапређење рада; активности у припреми извештаја и информација; врши 

решавање по притужбама и представкама корисника изјављених на рад контроле и осталим представкама из 

делокруга рада као и подношење пријава против возача у вези са утврђеним неправилностима у продаји карата; 

врши праћење и контролу опреме Система за наплату карата и управљање возилима у складу са уговореним 

обавезама; студијско аналитички послови; други послови по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички и статистичко-евиденциони послови у области контроле подсистема 

за наплату карата 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши послове контроле функционисања подсистема за наплату карата и предлагање 

мера за унапређење; поступа по рекламацијама корисника и обавља контролу рада корисничког центра; 

поступа по уложеним рекламацијама правних лица; врши анализу функционисања подсистема и тестирање 

нових функционалности у вези са продајом; врши контролу уплата од продаје карата по рачунима у 

пословној банци; врши контролу свих обрачуна уз обезбеђење релевантних доказа из извештаја из 

подсистема за наплату карата; врши решавање по притужбама и представкама корисника изјављених на рад 

контроле и осталим представкама из делокруга рада као и подношење пријава против возача у вези са 

утврђеним неправилностима у продаји карата; врши праћење и контролу опреме Система за наплату карата 

и управљање возилима у складу са уговореним обавезама; активности у припреми извештаја и информација; 

врши студијско-аналитичке послове и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички и статистичко-евиденциони послови у области контроле система 

за наплату карата и управљање возилима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове у вези са коришћењем база података; врши 

анализу и директну контролу података о продаји карата, издавању картица, раду службе за контролу возних 

исправа, о раду возила, обрачуну рада превозника и др.; врши анализу и контролу свих података у свим 

базама података система и сачињавање извештаја о контроли; спроводи анализу постојећег система и предлог 

мера за његово унапређење и отклањање недостатака; врши решавање по притужбама и представкама 

корисника изјављених на рад контроле и осталим представкама из делокруга рада као и подношење пријава 

против возача у вези са утврђеним неправилностима у продаји карата; врши праћење и контролу опреме 

Система за наплату карата и управљање возилима у складу са уговореним обавезама; активности у припреми 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области електротехничко и рачунарско инжењерство, 

смер програмирање или математички факултет, смер информатика на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРЕВОЗОМ ПУТНИКА 

 Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Сектора и одговара за благовремено, законито, 

стручно и правилно извршавање послова из делокруга Сектора и даје неопходна упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; прати прописе и даје упутства за њихову примену и учествује у изради аката из делокруга 
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Сектора; израђује средњорочни и годишњи програма рада Секретаријата; сарађује са осталим руководиоцима 

сектора у Секретаријату, као и са другим секретаријатима, органима града, јавним предузећима и другим 

лицима; израђује најсложеније студијско-аналитичке материјале (информације, извештаје, анализе) из 

делокруга рада Секретаријата; организује рад комисија, радних група и других радних тела на изради теза, 

нацрта и предлога аката из свог делокруга; учествује у раду домаћих и међународних организација из области 

јавног превоза путника, стручних и других комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови у области управљања превозом 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитички послови у области управљања возилима јавног 

превоза; израђује студијско аналитичке материјале и анализе у области праћења и управљања јавног превоза 

путника; врши сталну комуникацију са другим начелницима у Сектору и Секретаријату по свим повезаним 

и важним питањима и активностима; даје обавештења и обавља комуникацију за потребе надлежне 

организационе јединице Градске управе града Београда за комуникацију и сарадњу са грађанима у вези 

послова из надлежности Секретаријата; врши послове у вези са дефинисањем структуре информационих 

система, анализира и прати развој савремене процедуре за ажурирање и одржавање информационог система 

као и процедуре за интерну и екстерну контролу; врши послове контроле квалитета обављања услуга јавног 

превоза путника и рада превозника на терену у складу са уговором као и послове надзора уз помоћ 

информационог система; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка стручним пословима управљања јавним превозом путника 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове управљања јавним превозом путника уз редован надзор непосредног 

руководиоца и анализира актуелне саобраћајне услове; врши надзор свих возила јавног превоза у датом 

тренутку и контролише рад шефова одсека; даје упутства шефовима одсека и запосленима у одсецима о 

променама на трасама линија јавног превоза услед измене режима саобраћаја; учествује у изради извештаја 

о свим релевантним параметрима потребним за квалитетно функционисање линија јавног превоза, припрема 

информације од значаја за кориснике јавног превоза и врши комуникацију са медијима и јавношћу; врши 

послове контроле квалитета обављања услуга јавног превоза путника и рада превозника на терену у складу 

са уговором као и послове надзора уз помоћ информационог система; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године; положен државни стручни 

испит, и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка стручним пословима мониторинга јавног превоза путника 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове праћења јавног превоза путника и актуелних саобраћајних услова; 

врши надзор свих возила јавног превоза у складу са указаном потребном и оквиру Центра за мониторинг и 

управљање; даје обавештења запосленима у Одсеку за Мониторинг и управљање приградским превозом 

путника и на минибус експрес линијама о променама на трасама линија јавног превоза услед измене режима 
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саобраћаја; обавља послове на изради извештаја о свим релевантним параметрима потребним за квалитетно 

функционисање линија јавног превоза; врши послове подршке контроле квалитета обављања услуга јавног 

превоза путника и рада превозника на терену у складу са уговором, као и послове подршке надзора уз помоћ 

информационог система; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године; положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за мониторинг и управљање градским превозом путника 

 Шеф одсека 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове управљања и праћења јавног градског превоза путника уз редован 

надзор непосредног руководиоца; Организује рад запослених у одсеку и даје им упутства о променама на 

трасама линија јавног превоза услед измене режима саобраћаја; учествује у изради извештаја о свим 

релевантним параметрима потребним за квалитетно функционисање линија јавног градског превоза путника; 

врши послове контроле квалитета обављања услуга јавног превоза путника и рада превозника на терену у 

складу са уговором као и послове надзора уз помоћ информационог система; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства на пословима управљања и контроле саобраћаја у јавном градском 

превозу путника, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови мониторинга и управљања 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 18 

Опис послова: Обавља стални надзор групе возила јавног превоза и даје упутства возачима о 

променама на трасама линија јавног превоза посебно у случајевима измене режима саобраћаја; обавља 

послове на изради извештаја о свим релевантним параметрима потребним за квалитетно функционисање 

линија јавног превоза; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за мониторинг и управљање приградским превозом и превозом на минибус експрес линијама 

 Шеф одсека 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове управљања и праћења јавног приградског превоза путника и на 

минибус експрес линијама уз редован надзор непосредног руководиоца; Организује рад запослених у одсеку 

и даје им упутства о променама на трасама линија јавног превоза услед измене режима саобраћаја; учествује 

у изради извештаја о свим релевантним параметрима потребним за квалитетно функционисање линија јавног 

превоза путника; врши послове контроле квалитета обављања услуга јавног превоза путника и рада 

превозника на терену у складу са уговором као и послове надзора уз помоћ информационог система; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на основним студијама у трајању до три године, најмање 

3 године радног искуства у струци и положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Послови мониторинга и управљања 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља административне и техничке послове уз повремени надзор непосредног 

руководиоца и упутства службеника са вишим звањима у вези надзора групе возила јавног превоза; обавља 

послове на изради извештаја о свим релевантним параметрима потребним за квалитетно функционисање 

линија јавног превоза; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 



459 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови мониторинга и управљања 

Звање: Референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља административне и техничке послове уз повремени надзор непосредног 

руководиоца и упутства службеника са вишим звањима у вези надзора групе возила јавног превоза; обавља 

послове на изради извештаја о свим релевантним параметрима потребним за квалитетно функционисање 

линија јавног превоза; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Технички послови мониторинга и управљања 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља техничке послове уз надзор непосредног руководиоца и упутства службеника 

са вишим звањима у вези надзора групе возила јавног превоза; обавља послове на изради извештаја о свим 

релевантним параметрима потребним за квалитетно функционисање линија јавног превоза; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање једна година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА РЕД ВОЖЊЕ, ОБРАЧУН И КОНТРОЛУ РАДА ПРЕВОЗНИКА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Сектора и одговара за благовремено, законито, 

стручно и правилно извршавање послова из делокруга Сектора и даје неопходна упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; прати прописе и даје упутства за њихову примену и учествује у изради аката из делокруга 

Сектора; учествује у изради средњорочног и годишњег програма рада Секретаријата; сарађује са осталим 

руководиоцима сектора у Секретаријату, као и са другим секретаријатима, органима града, јавним 

предузећима и другим лицима; израђује најсложеније студијско-аналитичке материјале (информације, 

извештаје, анализе) из делокруга рада Секретаријата; организује рад комисија, радних група и других радних 

тела на изради теза, нацрта и предлога аката из свог делокруга; учествује у раду домаћих и међународних 

организација из области јавног превоза путника, стручних и других комисија; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за израду реда вожње 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Одељења и стара се о благовременом, законитом, 

стручном и правилном извршавању послова из делокруга Одељења и даје неопходна упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; обавља сложене студијско-аналитичке послове у области реда вожње, обрачуна и анализе; 

организује обраду података везаних за рад свих превозника, унос корекција и решавање приговора 

превозника; учествује у анализи података добијених из обрачуна рада превозника; врши послове контроле 

квалитета обављања услуга јавног превоза путника и рада превозника на терену у складу са уговором као и 

послове надзора уз помоћ информационог система; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови израде редова вожњи и контроле реализације елемената 

рада линија 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и управне послове везане за регистрацију линија и оверу 

редова вожње и решења; планира и израђује редове вожње на основу задатих улазних параметара; врши 

анализу података о реализацији реда вожње у претходном периоду и даје предлоге за корекцију постојећих 

редова вожње као и потребних параметара (време обрта, број возила, интервала и др.); врши послове 

контроле квалитета обављања услуга јавног превоза путника и рада превозника на терену у складу са 

уговором као и послове надзора уз помоћ информационог система; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско аналитички и управни послови регистрације линија 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и управне послове везане за регистрацију линија; 

аналитичке послове реализације планираних редова вожње, припрема одговарајућа решења и ажурира 

регистар превозника; врши израду решења у зимском и летњем реду вожње у дневном, ноћном саобраћају и 

на минибус експрес линијама; обавља прикупљање података на терену, врши контролу и анализу истих и 

предлаже одговарајуће мере; врши послове контроле квалитета обављања услуга јавног превоза путника и 

рада превозника на терену у складу са уговором као и послове надзора уз помоћ информационог система; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца.” 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови информисања и решавања приговора корисника услуга на функционисање јавног 

превоза 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове на припреми и анализи информација од значаја за средства јавног 

информисања, прикупља податке од сектора уноси их у информациони систем у електронском облику, на 

основу којих израђује информационе анализе; обавља студијско-аналитичке послове на решавању притужби 

корисника превоза на рад превозника; као и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за обрачун транспортног рада и обраду података 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Одељења и стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; обавља сложене студијско-аналитичке и управне послове у области обраде података, обрачуна и 

анализе; организује обраду података везаних за рад свих превозника, унос корекција и решавање жалби 

превозника; учествује у анализи података добијених из обрачуна рада превозника; учествује у изради 

интегрисаног тарифног система и његовом иновирању на основу података које обезбеђује систем за наплату 

карата и управљање возилима у јавном превозу; врши послове контроле квалитета обављања услуга јавног 

превоза путника и рада превозника на терену у складу са уговором као и послове надзора уз помоћ 

информационог система; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови за обрачун рада превозника 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и послове везане за обрачун накнаде превозницима за 

превоз путника и обрачун накнаде за функционисање система за наплату карата и управљање возилима у 

јавном превозу путника; послови праћења саобраћаја и анализирања актуелних саобраћајних услова и унос 

корекција; анализира оправданост жалби превозника и податке добијене из обрачуна рада превозника, као и 

изради извештаја о свим релевантним параметрима потребним за квалитетно функционисање линија јавног 

превоза; учествује у изради интегрисаног тарифног система и његовом иновирању на основу података које 

обезбеђује систем за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу; врши послове контроле 

квалитета обављања услуга јавног превоза путника и рада превозника на терену у складу са уговором као и 

послове надзора уз помоћ информационог система; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови за обрачун рада превозника 

Звање: Саветник Број извршилаца: 5 

Опис послова: Обавља аналитичке послове обрачуна накнаде превозницима за превоз путника и 

обрачун накнаде за функционисање система за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу 

путника; послове праћења саобраћаја и анализирање актуелних саобраћајних услова; врши унос података 

везаних за рад свих превозника и унос корекција и анализирање оправданости жалби превозника; анализира 

податке добијене из обрачуна рада превозника и учествује у изради интегрисаног тарифног система и 

његовом иновирању на основу података које обезбеђује систем за наплату карата и управљање возилима у 

јавном превозу; врши обраду података везаних за рад свих превозника, унос корекција и решавање жалби 

превозника, учествује у изради коначног обрачуна рада превозника и одговара за тачност унетих и обрађених 

података; врши послове контроле квалитета обављања услуга јавног превоза путника и рада превозника на 

терену у складу са уговором као и послове надзора уз помоћ информационог система; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови обрачуна рада превозника 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове на прикупљању података везаних за обрачун 

накнаде превозницима за превоз путника и обрачун накнаде за функционисање система за наплату карата и 

управљање возилима у јавном превозу путника; послове праћења саобраћаја и анализира актуелне 

саобраћајне услове; надгледа унос података везаних за рад свих превозника, врши унос корекција и анализира 

оправданост жалби превозника; учествује у поступку анализе податка добијених из обрачуна рада 

превозника; учествује у изради интегрисаног тарифног система и његовом иновирању на основу података 

које обезбеђује систем за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу; врши обраду података 

везаних за рад свих превозника, унос корекција и решавање жалби превозника, учествује у изради коначног 

обрачуна рада превозника и одговара за тачност унетих и обрађених података; врши послове контроле 

квалитета обављања услуга јавног превоза путника и рада превозника на терену у складу са уговором као и 

послове надзора уз помоћ информационог система; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке обраде полуобрта првог нивоа 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Припрема података везаних за обрачун накнаде превозницима за превоз путника уз 

надзор и упутства службеника у вишим звањима; анализира актуелне саобраћајне услове и врши обраду 

полуобрта; врши унос података везаних за рад свих превозника, унос корекција и анализира оправданост 

жалби превозника; учествује у поступку анализе податка добијених из обрачуна рада превозника, анализира 

податке бројача путника, обавља активности у вези са снимањем конкретних ситуација везаних за елементе 

линија и карактеристике кретања путника; обавља контролу у вези са радом возачких компјутера и предузима 

мере за одржање њихове функционалности, врши послове контроле квалитета обављања услуга јавног 

превоза путника и рада превозника на терену у складу са уговором као и послове надзора уз помоћ 

информационог система; припрема делова мишљења у вези са применом прописа и општих аката; други 

послови по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови припреме и обрачуна 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне и техничке послове у вези са припремом накнаде за рад 

превозника; уноси и ажурира податке у вези са обрачуном накнаде превозницима за превоз путника и 

обрачун накнаде за функционисање система за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу 

путника; обавља послове на изради извештаја о свим релевантним параметрима потребним за квалитетно 

функционисање линија јавног превоза; врши послове контроле квалитета обављања услуга јавног превоза 

путника и рада превозника на терену у складу са уговором као и послове надзора уз помоћ информационог 

система; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање саобраћајног смера у четворогодишњем трајању; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 
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Одељење за контролу рада превозника 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад одељења и стара се о благовременом, законитом, 

стручном и правилном извршавању послова из делокруга рада одељења и даје неопходна упутства за рад и 

пружа стручну помоћ; врши послове организације контроле рада Превозника; контролу рада свих превозника 

у систему у складу са уговореним обавезама; врши контролу обрађених података везаних за рад свих 

превозника, контролу корекција и решавања жалби превозника; контролише израђен коначни обрачун рада 

превозника и одговара за тачност унетих и обрађених података из делокруга рада одељења; организацију и 

спровођење редовних и ванредних естетских прегледа возила; дефинисање техничких услова за ремонт, 

изглед и набавку возила и дефинисање услова за обављање превозне услуге и рад превозника; врши 

активности у припреми извештаја и информација; врши контролу по притужбама и представкама корисника 

и осталим представкама из делокруга рада као и подношење пријава против возача у вези са утврђеним 

неправилностима; врши контролу коначних обрачуна рада превозника; врши послове контроле квалитета 

обављања услуга јавног превоза путника и рада превозника на терену у складу са уговором као и послове 

надзора уз помоћ информационог система; студијско аналитички послови; други послови по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство или економских 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички и статистичко-евиденциони послови у области контроле обрачуна 

превозника 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши сложене послове контроле функционисања јавног линијског превоза путника и 

предлагање мера за унапређење; прати ефикасност транспортног рада превозника за управљање и 

предлагање мера за унапређење рада; врши контролу коначних обрачуна рада превозника; врши контролу 

рада свих превозника у систему у складу са уговореним обавезама на терену као и путем система за наплату 

карата и управљање возилима; врши редовни и ванредни естетски преглед возила; учествује у дефинисању 

техничких услова за ремонт, изглед и набавку возила и дефинисање услова за обављање превозне услуге и 

рад превозника; врши послове контроле квалитета обављања услуга јавног превоза путника и рада 

превозника на терену у складу са уговором као и послове надзора уз помоћ информационог система; врши 

праћење и контролу опреме Система за наплату карата и управљање возилима у складу са уговореним 

обавезама; сачињава извештаје и информација и обавља студијско аналитичке послове из делокруга рада; 

као и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички и статистичко-евиденциони послови у области контроле базе података подсистема 

за управљање возилима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши послове контроле функционисања система за управљање возилима и предлагање 

мера за унапређење; поступа по рекламацијама корисника и решавање по уложеним приговорима; врши 

анализу функционисања система и тестирање нових функционалности; врши контролу обрађених података 

везаних за рад свих превозника, контролу корекција и решавања жалби превозника; контролише израђен 
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коначни обрачун рада превозника и одговара за тачност унетих и обрађених података; обавља контролу рада 

свих превозника у систему у складу са уговореним обавезама на терену као и путем система за наплату карата 

и управљање возилима; врши послове контроле квалитета обављања услуга јавног превоза путника и рада 

превозника на терену у складу са уговором као и послове надзора уз помоћ информационог система; 

учествује у припреми извештаја и информација; обавља аналитичке и статистичко евиденционе послове из 

делокруга рада и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство или економских 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни и статистичко-евиденциони послови у области контроле подсистема за 

управљање возилима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке послове у вези са коришћењем база података; 

врши анализу и директну контролу података о раду возила, обрачуну рада превозника и др.; врши анализу и 

контролу свих података у свим базама података система и сачињавање извештаја о контроли; спроводи 

анализу постојећег система и предлог мера за његово унапређење и отклањање недостатака; контролу рада 

свих превозника у систему у складу са уговореним обавезама на терену као и путем система за наплату карата 

и управљање возилима; врши контролу обрађених података везаних за рад свих превозника, контролу 

корекција и решавања жалби превозника; контролише израђен коначни обрачун рада превозника и одговара 

за тачност унетих и обрађених података; врши послове контроле квалитета обављања услуга јавног превоза 

путника и рада превозника на терену у складу са уговором као и послове надзора уз помоћ информационог 

система; учествује у припреми извештаја и информација; обавља студијско-аналитичке послове и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство или 

електротехничко и рачунарско инжењерство, смер програмирање или математички факултет, смер 

информатика на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни и евиденциони послови контроле подсистема за управљање возилима 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља административне и статистичко-евиденциони послови контроле подсистема за 

управљање возилима уз повремени надзор непосредног руководиоца и упутства службеника са вишим 

звањем; врши послове контроле функционисања подсистема управљање возилима и предлагање мера за 

унапређење; поступа по рекламацијама корисника, превозника и других субјеката; врши анализу 

функционисања система и тестирање нових функционалности система; врши редовни и ванредни естетски 

преглед возила; врши контролу рада свих превозника у систему у складу са уговореним обавезама на терену 

као и путем система за наплату карата и управљање возилима; врши послове контроле квалитета обављања 

услуга јавног превоза путника и рада превозника на терену у складу са уговором као и послове надзора уз 

помоћ информационог система; врши контролу обрађених података везаних за рад свих превозника, 

контролу корекција и решавања жалби превозника; контролише израђен коначни обрачун рада превозника и 

одговара за тачност унетих и обрађених података; врши снимање потребних параметара на терену и учествује 

у организацији саобраћаја на терену за време манифестација и других поремећаја у саобраћају; сачињава 

извештаје у вези са радом; обавља студијско-аналитичке послове и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Административни и евиденциони послови контроле система за управљање возилима 

Звање: Референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши редовни и ванредни естетски преглед возила уз повремени надзор непосредног 

руководиоца и упутства службеника са вишим звањем; врши контролу рада свих превозника у систему у 

складу са уговореним обавезама на терену као и путем система за наплату карата и управљање возилима; 

врши послове контроле квалитета обављања услуга јавног превоза путника и рада превозника на терену у 

складу са уговором као и послове надзора уз помоћ информационог система; врши контролу обрађених 

података везаних за рад свих превозника, контролу корекција и решавања жалби превозника; контролише 

израђен коначни обрачун рада превозника и одговара за тачност унетих и обрађених података; врши снимање 

потребних параметара на терену и учествује у организацији саобраћаја на терену за време манифестација и 

других поремећаја у саобраћају; сачињава извештаје у вези са радом; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање три година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Сектора и стара се о благовременом, законитом и 

правилном извршавању послова из делокруга Сектора и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; обавља најсложеније стручне послове у области такси превоза из надлежности Сектора; прати, 

анализира и проучава нове законске и подзаконске регулативе ефекте на послове Сектора и даје упутства за 

њихову примену; остварује сарадњу са ресорним министарствима, органима града, јавним предузећима и 

другим лицима у којима се делотворно преносе информације које служе остваривању послова из 

надлежности Секретаријата; учествује у изради средњорочног и годишњих програма рада Секретаријата; 

израђује најсложеније студијско-аналитичке материјале (информације, извештаје, анализе, студије,) из 

делокруга рада Секретаријата; организује рад комисија, радних група и других радних тела на изради теза, 

нацрта и предлога аката из свог делокруга; распоређује послове и задатке, даје упутства и смернице за рад, 

пружа непосредну стручну помоћ извршиоцима у раду на најсложенијим предметима; учествује у раду 

домаћих и међународних организација из области јавног превоза путника, стручних и других комисија; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области из научне области правне науке или 

саобраћајног инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање седам 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за управно-правне послове из области такси превоза 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Одељења и стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; обавља високог нивоа сложене стручне управно-правне, студијско-аналитичке и стручно-оперативне 

послове у области такси превоза; обавља нормативно-правне послове везане за припрему свих врста 

нормативних аката из надлежности Одељења; координира у поступцима припреме нацрта аката из 

надлежности Сектора, прибавља мишљења и разматра примедбе и мишљења других органа, прихвата или 

одбија уз образложење; припрема анализе, извештајe, информације и друге стручне и аналитичке материјале 

на основу одговарајућих података и прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања у области такси 

превоза; учествује у припреми елабората, студија, програма, пројеката, планова и процена који служе као 
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стручна основа за утврђивање и спровођење политике у области такси превоза; прати реализацију и 

извештава о извршењу стратегија и пројеката; предлаже и даје мишљење о потребним мерама за ефикасан и 

успешан развој и активности из надлежности органа; обавља редовну пословну комуникацију на високом 

нивоу – контакти унутар и изван органа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Управно-правни, студијско-аналитички, нормативни и управно-надзорни послови у 

области такси превоза и лимо сервиса 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља нормативно-правне, управно-правне, студијско-аналитичке послове: израда 

нацрта решења и других управних аката; прати прописе у областима које су у надлежности Сектора; обавља 

нормативно-правне послове везане за припрему свих врста нормативних аката из надлежности Одељења; 

учествује у давању мишљења и сарадњи са надлежним органима у области такси превоза и лимо сервиса; 

учествује у припреми предлога уговора; обавља аналитичке послове из делокруга одељења, врши израду 

аналитичких информација и других извештаја; ради са странкама; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Аналитички и управно-правни послови у области такси превоза и лимо сервиса 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља нормативно-правне, управно-правне, аналитичке послове и то: израда нацрта 

решења и других управних аката; прикупља податке неопходне за израду нацрта решења и других управних 

аката; прати прописе у областима које су у надлежности Сектора; учествује у давању мишљења у вези са 

применом прописа и општих аката из надлежности Сектора; учествује у припреми предлога уговора; обавља 

аналитичке послове из делокруга одељења, врши израду аналитичких информација и других извештаја; 

непосредно контактира са подносиоцима захтева; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године; положен државни стручни испит, и најмање три године радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-канцеларијски и евиденциони послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге претежно рутинске послове који 

обухватају: пријем поште преко интерне доставне књиге, евидентирање предмета и након распоређивања 

предмета од стране руководиоца достављање службеницима; накнадно улагање достављених поднесака у 

предмете; води интерну евиденцију о примљеним предметима; врши експедицију и архивирање обрађених 

предмете и доставља писарници ради чувања и одлагања у архивски депо; води евиденцију о предметима 

преузетим из архиве на основу реверса; води евиденцију о таксама; припрема податке за израду извештаја о 

решеним и нерешеним предметима и других информација; води евиденцију о уложеним жалбама и току 

кретања предмета; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за саобраћајно-техничке и опште послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца:1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Одељења и стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; обавља високог нивоа сложене стручне студијско-аналитичке и стручно оперативне послове у 

области такси превоза и лимо сервиса; координира у поступцима припреме нацрта аката из надлежности 

Сектора, прибавља мишљења и разматра примедбе и мишљења других органа, прихвата или одбија уз 

образложење; припрема анализе, извештајe, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу 

одговарајућих података и прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања у области такси превоза 

и лимо сервиса; учествује у припреми елабората, студија, програма, пројеката, планова и процена који служе 

као стручна основа за утврђивање и спровођење политике у области такси превоза и лимо сервиса; прати 

реализацију и извештава о извршењу стратегија и пројеката; предлаже и даје мишљење о потребним мерама 

за ефикасан и успешан развој и активности из надлежности органа; обавља редовну пословну комуникацију 

на високом нивоу – контакти унутар и изван органа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови у области испитивања погодности и класификације возила 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке, информатичке, документационе послове у области 

такси превоза и лимо сервиса и то: послове у области такси превоза и лимо сервиса који захтевају проучавање 

стања и стручно обрађивање; обавља послове у вези са испитивањем погодности и класификацијом возила; 

издаје такси исправе након извршеног прегледа; припрема материјала за израду студије о такси превозу; 

праћење стања у области такси превоза и лимо сервиса; сарадња са надлежним органима по питањима из 

области такси превоза и лимо сервиса; израда извештаја, информација, иницијатива, предлога и других 

материјала везаних за такси превоз и лимо сервис; рад са странкама; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови оперативног управљања информационим системом такси превоза и праћење рада 

опреме на локацијама од посебног интереса за Град 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке послове и то: припрема анализе и провере исправности 

информационог система у сектору; припрема и измена система управљања такси превоза за време ванредних 

саобраћајних ситуација; праћење стања исправности свих уређаја, детектора, видео камера, комуникационе 

и остале саобраћајне опреме на локацијама од посебног значаја за град Београд; доноси и предлаже измене 

рада информационог система, прати развој нових софтверских технологија из области такси превоза; обавља 

аналитичке послове на основу података до којих долази у свакодневном раду; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Послови праћења рада опреме на локацијама од посебног интереса за Град 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене аналитичке послове и то: припрема анализе и провере исправности 

информационог система у сектору; припрема и измена система управљања такси превоза за време ванредних 

саобраћајних ситуација; праћење стања исправности комуникационе и остале саобраћајне опреме на 

локацијама од посебног значаја за град Београд; предлаже измене рада информационог система и прати 

развој нових софтверских технологија из области такси превоза; обавља аналитичке послове на основу 

података до којих долази у свакодневном раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-канцеларијски и статистичко-евиденциони послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге претежно рутинске послове који 

обухватају: пријем поште преко интерне доставне књиге, евидентирање предмета и њихово распоређивање 

на службенике; накнадно улагање достављених поднесака у предмете; води интерну евиденцију о 

примљеним предметима; врши експедицију и архивирање обрађених предмете и доставља писарници ради 

чувања и одлагања у архивски депо; води евиденцију о предметима преузетим из архиве на основу реверса; 

води евиденцију о таксама; припрема податке за израду извештаја о решеним и нерешеним предметима и 

других информација; води евиденцију о уложеним жалбама и току кретања предмета; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни и евиденциони послови у области испитивања погодности и класификације 

возила 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља информатичке, евиденционе и документационе послове у области такси 

превоза и лимо сервиса: Обавља послове у вези са испитивањем погодности и класификацијом возила; 

прегледа потребну документацију пре вршења испитивања погодности и класификације возила; врши 

испитивање погодности и класификацију возила; издаје такси исправе након извршеног прегледа; израђује 

извештаје, информације, иницијативе, предлоге и друге материјале везане за такси превоз и лимо сервис; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички послови у информационом систему такси превоза и праћење 

рада система на локацијама од посебног интереса за град 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља административне и техничке послове који обухватају: припрема податке за 

израду извештаја о издатим потврдама о фиксној цени такси превоза са локације од посебног интереса за 

град Београд; прати стање исправности комуникационе и остале саобраћајне опреме на локацијама од 

посебног интереса за град Београд; води евиденцију о издатим потврдама о фиксној цени такси превоза са 

локације од посебног интереса за град Београд; сачињава дневне и периодичне извештаје о издатим 

потврдама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови у информационом систему такси превоза и праћење рада система 

на локацијама од посебног интереса за град 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне послове који обухватају: припрема податке за израду 

извештаја о издатим потврдама о фиксној цени такси превоза са локације од посебног интереса за град 
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Београд; води евиденцију о издатим потврдама о фиксној цени такси превоза са локације од посебног 

интереса за град Београд; сачињава дневне и периодичне извештаје о издатим потврдама; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање једна година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ЈАВНИ ШИНСКИ И РЕЧНИ ПРЕВОЗ И СОФТВЕРСКУ ПОДРШКУ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Сектора и стара се о благовременом, законитом и 

правилном извршавању послова из делокруга Сектора и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; припрема стратешка документа и пројекте; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске 

регулативе као и ефекте на послове града и учествује у изради предлога нових законских решења; учествује 

у изради годишњег програма рада Секретаријата; израђује најсложеније студијско аналитичке материјале из 

делокруга рада секретаријата; остварује сарадњу са министарствима и другим државним органима, органима 

града и јавним предузећима; учествује у раду домаћих и међународних организација, стручних и других 

комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови шинско-речног превоза 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: израђује најсложеније студијско аналитичке материјале из делокруга рада сектора; 

израђује предлоге за израду аката у области шинског и речног превоза; припрема уговоре из надлежности 

сектора; припрема стратешка документа и пројекте; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске регулативе као и ефекте на послове града и учествује у изради предлога нових законских 

решења; учествује у изради годишњег програма рада Сектора;; учествује у раду домаћих организација, 

стручних и других комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Главни администратор система 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Одржава рачунарску мрежу система; обавља администрацију рачунара корисника 

система; прати функционисање система; упознаје основне елементе софтвера који се користи и елементе 

софтвера чија се набавка планира; евидентира возно особље; врши друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит, и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 
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Одељење за јавни шински и речни превоз 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад Одељења и стара се о благовременом, законитом 

и правилном извршавању послова из делокруга Одељења и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне материјале у циљу утврђивања 

чињеничног стања; припрема предлоге за иновирање тарифног система и система карата везано за шински 

превоз; припрема предлоге за развој и унапређење шинског превоза; активности у припреми студија и 

пројеката; припрема инструкције за примену прописа и даје мишљења у вези са применом прописа и општих 

аката; врши послове контроле квалитета обављања услуга јавног превоза путника и рада превозника на 

терену у складу са уговором као и послове надзора уз помоћ информационог система; остварује сарадњу са 

другим секретаријатима и јавним предузећима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови развоја шинског превоза 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Активности у припреми уговора за превоз путника градском железницом; активности 

у припреми делова нацрта Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда, 

Правилника о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда везано 

за шински превоз; припрема елемената за израду реда вожње; врши контролу месечних извештаја о превозу 

путника железницом; активности у припреми извештаја и информација; врши анализу потреба и 

транспортних решења на основу планских докумената; врши послове контроле квалитета обављања услуга 

јавног превоза путника и рада превозника на терену у складу са уговором као и послове надзора уз помоћ 

информационог система; студијско-аналитички послови; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области саобраћајно инжењерство, смер железнички 

саобраћај и транспорт, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови развоја речног превоза 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Активности у припреми делова нацрта одлуке о речном превозу путника; активности 

у припреми извештаја и информација; студијско аналитички послови; израда реда вожње за јавни речни 

превоз; израда решења за доделу линија јавног речног превоза путника; активности у организацији и 

снимању конкретних ситуација везаних за елементе линија и карактеристике кретања путника и израда 

предлога решења за превазилажење проблема; анализа потреба и транспортних решења на основу планских 

докумената; врши послове контроле квалитета обављања услуга јавног превоза путника и рада превозника 

на терену у складу са уговором као и послове надзора уз помоћ информационог система; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Аналитички послови развоја шинског и речног превоза 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке послове на прикупљању података везаних у изради анализа и вршења 

сложених стручних послова уз надзор и упутства службеника у вишим звањима; врши контролу дневних 

извештаја о превозу путника градском железницом и у линијској пловидби; вршење надзора над одвијањем 

јавног превоза железницом и линијске пловидбе; сарадња у изради, измени и допуни планских аката; 

активности у организацији и снимању конкретних ситуација везаних за елементе линија и карактеристике 

кретања путника; врши послове контроле квалитета обављања услуга јавног превоза путника и рада превозника 

на терену у складу са уговором као и послове надзора уз помоћ информационог система; припрема делова 

мишљења у вези са применом прописа и општих аката; други послови по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

12.  

Члан 88. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 9 9 

Самостални саветник 14 14 

Саветник  18 40 

Млађи саветник  7 8 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 1 1 

Виши референт 2 3 

Референт / / 

Укупно: 54 78 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о Градској управи града Београда 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских или друштвено-хуманистичких, наука 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о Градској управи града Београда 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских или друштвено-хуманистичких наука 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор за послове управљања отпадом 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на унапређење активности на спровођењу локалног 

плана управљања отпадом и пројекта јавно-приватног партнерства; остварује сарадњу са другим органима и 

субјектима у циљу организације и подстицања развоја програма сакупљања отпада из домаћинства, 

поступака селекције и сакупљања отпада ради рециклаже, смањења количина биоразградивог и амбалажног 

отпада у комуналном отпаду, управљања посебним токовима и индустријским отпадом, развијања јавне 

свести о управљању отпадом; припрема извештаје, мишљења, предлоге мера, информације, друге стручно- 

аналитичке материјале и акта у складу са смерницама руководиоца унутрашње организационе јединице у 

којој се врше послови управљања отпадом а које су неопходне за несметано одвијање програмских 
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активности управљања отпадом; обавља послове континуиране комуникације са надлежним органима 

државне управе, органима Града, градских општина, предузећима и другим правним субјектима у 

спровођењу стратегија, планова, програма и пројеката у области управљања отпадом; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор за едукацију и информисање о заштити животне средине 

Звање: Виши саветник Број извршилаца :1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на информисање становништва о стању животне 

средине на подручју града Београда, путем медија, непосредно учествовање у предавањима у установама и 

другим државним и органима локалне самоуправе као и другим видовима предавања у којима се едукује 

становништво на који начин да се заштити од климатских промена, загађења чинилаца животне средине, 

информисање и едукација становништва као и развијање јавне свести о управљању отпадом. Обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких, техничко-технолошких или био-техничких, друштвено-хуманистичких наука 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор за послове управљања заштићеним природним добрима 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на управљање заштићеним природним добрима; стара 

се о испуњености предуслова за спровођење програма управљања заштићеним природни добрима; 

координира међусекторску сарадњу у реализацији активности у управљању заштићеним добрима и врши 

координацију сектора са управљачима заштићених природних добара у циљу унапређења реализације 

програма управљања заштићеним природни добрима, односно унапређења квалитета одржавања заштићених 

природних добара; даје препоруке за унапређење процеса спровођења програма; стара се о благовременој 

реализацији програма; сарађује са надлежним органима државне управе, организационим јединицама и 

службама Градске и општинске управе, стручним и другим организацијама; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких, техничко-технолошких или био-техничких друштвено-хуманистичких наука 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 12.6.Административно-технички секретар 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне, административно и техничке послове за секретара, 

његовог заменика и руководиоце сектора; врши пријем телефонских позива и обавештења; води евиденције 

о времену и месту одржавања састанака; припрема и организује састанке које заказује секретар, његов 

заменик и руководиоци сектора; стара се о материјалима за седнице Скупштине града и радних тела, 
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колегијума градоначелника, Градског већа, начелника Градске управе и др; води евиденције о присуству и 

одсуству запослених; обавља послове у вези са употребом печата, коришћењем службених возила; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља економских, природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на 

основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 

односно на студијама у трајању од најмање три године, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту.. 

СЕКТОР ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља и руководи стручним пословима који се односе на израду и реализацију 

програма и планова за побољшање квалитета животне средине; руководи активностима за доношење аката 

о проглашењу стања угрожености и аката о увођењу посебних мера у случају непосредне опасности по 

животну средину и здравље становништва или прекорачења прописаних граничних вредности загађења; 

руководи активностима контроле и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама на јавним 

површинама и у стамбеном фонду на територији града; стара се о превенцији и заштити од удеса, изради 

плана заштите од удеса и примени мера одговора на удес; стара се о успостављању и вођењу база података 

од значаја за заштиту животне средине; стара се о припреми и објављивању података, извештаја и 

информација о стању животне средине и спроведеним активностима; стара се о изради одговора на питања 

грађана и средстава информисања; сарађује са удружењима; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко-технолошких, природно-математичких, медицинских или друштвено-хуманистичких, наука 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за мониторинг животне средине, информисање и сарадњу са удружењима 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља и организује студијско-аналитичке, управне и друге стручне послове који се 

односе на израду програма контроле квалитета животне средине и контролише њихово спровођење; 

руководи израдом акционих планова за побољшање квалитета животне средине и краткорочних акционих 

планова у случају опасности од прекорачења једне или више граничних или циљних вредности за поједине 

загађујуће материје у ваздуху; руководи израдом плана заштите од удеса, организује и прати спровођење 

мера и поступака одговора на удес, спречавање утицаја и санације последица; руководи израдом стручних 

предлога за доношење аката о проглашењу стања угрожености у случају удеса и аката о увођењу посебних 

мера у случају непосредне опасности по животну средину; припрема прописе и друга акта из делокруга 

одељења; стара се о припреми и спровођењу јавних конкурса за стручне и друге организације и удружења за 

избор пројеката у области заштите животне средине којима се обезбеђује подизање квалитета животне 

средине, стицање знања и јачање свести о значају заштите животне средине; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља, техничко-технолошких, природно-математичких, медицинских наука или друштвено-хуманистичких 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
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студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови праћења стања чинилаца животне средине и заштите од удеса 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке, управне и друге стручне послове који се односе на 

праћење стања и квалитета животне средине; утврђује услове за мере заштите од буке приликом одржавања 

јавних скупова и манифестација на отвореном простору; обезбеђује податке и учествује у утврђивању статуса 

и подручја угрожене животне средине, учествује у изради плана заштите од удеса, организује и прати 

спровођење мера и поступака одговора на удес, спречавање утицаја и санације последица обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља, техничко-технолошких, природно-математичких, медицинских наука или друштвено-хуманистичких 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови сарадње са удружењима, извештавања и образовања 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и друге стручне послове који се односе на припрему 

информација и извештаја о стању и квалитету животне средине, резултатима и ефектима предузетих мера и 

њиховом објављивању на интернет презентацији Секретаријата; израду и издавање публикација о квалитету 

животне средине и друге публикације и информативне материјале; припрема предлоге и спроводи јавни 

конкурс за избор пројеката у области образовања и популаризације заштите животне средине којима се 

обезбеђује јачање свести о значају заштите животне средине и подизање квалитета животне средине; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља, техничко-технолошких, природно-математичких, медицинских наука или друштвено-хуманистичких 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка пословима информисања, извештавања и образовања 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и друге стручне послове који се односе на учешће у 

припреми информација и извештаја о стању и квалитету животне средине, резултатима и ефектима 

предузетих мера и њиховом објављивању на интернет презентацији Секретаријата; пружа подршку у изради 

и издавању публикација о квалитету животне средине и других публикација и информативних материјала; 

учествује у припреми предлога за спровођење јавног конкурса за избор пројеката у области образовања и 

популаризације заштите животне средине којима се обезбеђује јачање свести о значају заштите животне 

средине и подизање квалитета животне средине; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља, техничко-технолошких, природно-математичких, медицинских наука или друштвено-хуманистичких 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж 
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или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

Одељење за превентивну заштиту животне средине, управљање информационим системима и базама 

података 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља и организује студијско-аналитичке, и друге стручне послове који се односе на 

контролу и смањења популације глодара, инсеката и штетних организама на јавним површинама и у 

стамбеном фонду на територији града; организује и руководи пословима управљања, вођења и ажурирања 

информационих система и база података у области животне средине; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља, техничко-технолошких, природно-математичких, медицинских наука или друштвено-хуманистичких 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови контроле популација штетних организама 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове који се односе на контролу и смањење 

популације глодара, инсеката и штетних организама на јавним површинама и у стамбеном фонду на 

територији града; прати упоредне методе биолошке контроле популација штетних организама; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља, техничко-технолошких, природно-математичких, медицинских наука или друштвено-хуманистичких 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови вођења база података и ажурирање информационих система из области заштите 

животне средине 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове који се односе на вођење и ажурирање база 

података и информационих система из области заштите животне средине; ажурира и припрема извештаје из 

Локалног регистра извора загађивања; учествује у пословима обраде и развоја Геоинформационог система 

квалитета чинилаца животне средине и других база података од значаја за заштиту животне средине; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља, техничко-технолошких, природно-математичких, медицинских наука или друштвено-хуманистичких 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Подршка пословима вођења база података и ажурирање информационих система из 

области заштите животне средине 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове који се односе на пружање подршке вођењу и 

ажурирању база података и информационих система из области заштите животне средине, ажурирању и 

припремању извештаје из Локалног регистра извора загађивања; учествује у пословима обраде и развоја 

Геоинформационог система квалитета чинилаца животне средине и других база података од значаја за 

заштиту животне средине; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља, техничко-технолошких, природно-математичких, медицинских наука или друштвено-хуманистичких 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА И КЛИМАТСКЕ 

ПРОМЕНЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на израду стратешких планова, програма и 

пројеката у области климатских промена и заштите животне средине; руководи израдом и реализацијом 

акционих и санационих планова и пројеката, као и пројеката рекултивације и ремедијације и прати њихову 

реализацију; стара се о изради и реализацији различитих студија које доприносе унапређењу стања животне 

средине; руководи реализацијом планова и пројеката из области заштите животне средине који се 

донирају/субвенционишу из страних или домаћих фондова; прати стандарде, развој нових технологија и 

увођења чистије производње; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

академским мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање седам година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за стратешко планирање, управљање пројектима и климатске промене 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља и организује студијско-аналитичке и друге стручне послове који се односе на 

израду стратешких планова и програма; стара се о изради и реализацији акционих и санационих планова и 

пројеката, као и пројеката рекултивације и ремедијације и прати њихову реализацију; врши послове 

реализације планова и пројеката из области заштите животне средине који се донирају/субвенционишу из 

страних или домаћих фондова; остварује сарадњу са стручним институцијама, предузећима и другим 

субјектима заштите животне средине; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
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факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови израде и спровођења стратешких планова 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и друге стручне послове који се односе на учешће у 

изради и реализацији стратешких докумената и планова, програма и пројеката у области климатских 

промена, одрживог развоја и заштите животне средине; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Послови израде и управљања пројектима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и друге стручне послове у области заштите животне 

средине који се односе на учешће у припреми и праћење реализације акционих и санационих планова и 

пројеката, као и пројеката рекултивације и ремедијације; учествује у праћењу стандарда који доприносе 

развоју нових технологија и увођења чистије производње; пружа подршку у припреми и праћењу реализације 

пројеката из области заштите животне средине који се донирају/субвенционишу из страних или домаћих 

фондова; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Подршка пословима израде и спровођења стратешких планова и пројеката 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на учешће у прикупљању података за израду 

стратешких планова и пројеката; учешће у прикупљању података за израду анализа и извештаја о реализацији 

стратешких планова и пројеката; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу 

код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на руковођење поступцима: утврђивања услова 

и мера заштите животне средине за потребе израде докумената просторног и урбанистичког планирања из 

надлежности града; процене утицаја одређених планова, програма и пројеката на животну средину; издавања 
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интегрисаних дозвола за рад постројења и обављање активности; дозвола за управљање отпадом; дозвола за 

обављање делатности промета и за коришћење нарочито опасних хемикалија; дозвола за рад стационарних 

извора загађивања ваздуха; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за процену утицаја планова и програма на животну средину 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља и организује студијско-аналитичке, управне и друге стручне послове који се 

односе на координирање израде услова и мера заштите животне средине за потребе израде докумената 

просторног и урбанистичког планирања из надлежности града, као и у поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем у својству имаоца јавних овлашћења; координира стручне послове у 

поступцима стратешке процене утицаја планова и програма на животну средину; руководи вођењем и 

обрадом података из Геоинформационог система биотопа и квалитета ваздуха, као и другим базама података 

од значаја за планирање и уређење простора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, познавање рада у ГИС апликацијама, најмање пет година радног искуства у струци, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички и управни послови утврђивања услова и мера заштите животне 

средине и стратешке процене утицаја планова и програма на животну средину 

Звање: Саветник Број извршилаца: 7 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и управне послове који се односе на израду услова и 

мера заштите животне средине за потребе израде докумената просторног и урбанистичког планирања из 

надлежности града и у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем у својству имаоца 

јавних овлашћења; спровођење поступака стратешке процене утицаја планова и програма на животну 

средину; обавља послове ажурирања и обраде података из Геоинформационог система биотопа и квалитета 

ваздуха, као и других база података од значаја за планирање и уређење простора; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, познавање рада у ГИС апликацијама, најмање три године радног искуства у струци, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка управним пословима утврђивања услова и мера заштите животне средине и 

стратешке процене утицаја планова и програма на животну средину 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке, управне и друге стручне послове који се односе на 

учествовање у изради услова и мера заштите животне средине за потребе израде докумената просторног и 



480 

урбанистичког планирања из надлежности града и у поступку спровођења обједињене процедуре 

електронским путем у својству имаоца јавних овлашћења; пружа подршку у спровођењу поступака 

стратешке процене утицаја планова и програма на животну средину; пружа подршку у пословима ажурирања 

података из Геоинформационог система биотопа и квалитета ваздуха, као и других база података од значаја 

за планирање и уређење простора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, познавање рада у ГИС апликацијама, завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одељење за процену утицаја пројеката на животну средину 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља и организује студијско-аналитичке, управне и друге стручне послове који се 

односе на координирање спровођења поступака процене утицаја пројеката на животну средину за које 

грађевинску дозволу за изградњу објеката издаје град; организује, прати и учествује у раду техничке 

комисије; стара се о учешћу јавности у одлучивању о процени утицаја пројеката на животну средину, 

припрема стручна мишљења у области процене утицаја пројеката на животну средину; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Студијско-аналитички и управни послови процене утицаја пројеката на животну средину 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке, управне и друге стручне послове који се односе на 

спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину за које грађевинску дозволу за изградњу 

објеката издаје град; прати и учествује у раду техничке комисије; прати поступак учешћа јавности у 

одлучивању о процени утицаја пројеката на животну средину; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Документациони и стручно-оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља документационе, стручно-оперативне, информатичке и друге евиденционе 

послове који се односе на прикупљање, обједињавање и уношење података о поднетим захтевима и донетим 

решењима у поступцима процене утицаја пројеката на животну средину; успоставља, води и ажурира Јавну 

књигу о спроведеним поступцима и издатим сагласностима на студије о процени утицаја пројеката на 

животну средину; учествовање у припреми седница, материјала и документације за потребе техничке 
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комисије за оцену студија о процени утицаја на животну средину; евидентира податке о извршеном 

инспекцијском надзору у пројектима за које су спроведени поступци процене утицаја на животну средину; 

врши техничко праћење рада Портала еУправе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за издавање дозвола 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља и организује студијско-аналитичке, управне и друге стручне послове који се 

односе на руковођење поступцима издавања интегрисаних дозвола; дозвола за управљање отпадом; дозвола 

за обављање промета и за коришћење нарочито опасних хемикалија и дозвола за рад стационарних извора 

загађивања ваздуха; организује, прати и учествује у раду техничке комисије за издавање интегрисане 

дозволе; стара се о учешћу јавности у одлучивању о издавању дозвола; стара се о формирању и вођењу 

евиденције о достављеним обавештењима 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; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Студијско-аналитички и управни послови издавања дозвола 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Самостално обавља студијско-аналитичке, управне и друге стручне послове који се 

односе на поступке издавања интегрисаних дозвола; дозвола за управљање отпадом; дозвола за обављање 

промета и за коришћење нарочито опасних хемикалија и дозвола за рад стационарних извора загађивања 

ваздуха; учествује у раду техничке комисије за издавање интегрисане дозволе; прати поступак учешћа јавности 

у одлучивању о издавању дозвола; успоставља, води и ажурира регистре издатих дозвола и потврда о изузећу 

и регистар резултата мониторинга који обавља оператер; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Аналитички и управни послови издавања дозвола 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља аналитичке, управне и друге стручне послове који се односе на поступке 

издавања интегрисаних дозвола; дозвола за управљање отпадом; дозвола за обављање промета и за 

коришћење нарочито опасних хемикалија и дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха; 

учествује у раду техничке комисије за издавање интегрисане дозволе; прати поступак учешћа јавности у 

одлучивању о издавању дозвола; успоставља, води и ажурира регистре издатих дозвола и потврда о изузећу 

и регистар резултата мониторинга који обавља оператер; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
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специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ НАБАВКИ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља и организује нормативно-правне или економске, управне, студијско-

аналитичке, финансијско-материјалне и друге стручне послове који се односе на израду аката које доноси 

Скупштина града у области заштите животне средине и у области економских инструмената; координира 

припрему иницијатива и предлога за измену закона и других прописа у овој области; стара се о планирању и 

обезбеђењу финансијских средстава у буџету града Београда и коришћењу средстава буџета, односно 

буџетског фонда; руководи активностима планирања и спровођења поступака јавних набавки добара, услуга 

и радова; руководи израдом уговора; руководи израдом аката у области радних односа запослених у 

Секретаријату; обезбеђује стручну помоћ у изради појединачних, управних и других аката које предлаже или 

доноси Секретаријат; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање седам 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, обавља и организује нормативно-правне, студијско-

аналитичке, управне и друге послове који се односе на израду одлука и других општих и појединачних аката 

у области заштите животне средине, радних односа; руководи припремом предлога за доношење или измену 

закона и других прописа; стара се о правној обради предлога аката из области животне средине; пружа 

стручну помоћ у припреми управних аката из делокруга Секретаријата; стара се о изради решења и аката у 

области радних односа; систематизује податке за ажурирање евиденције о закљученим и реализованим 

уговорима; прати примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о личности; пружа 

подршку, потребна обавештења и непосредно сарађује са Лицем за заштиту података о личности у Градској 

управи града Београда као и Овлашћеним лицем за поступање по захтевима за приступ информацијама од 

јавног значаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање седам 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Нормативни, правни и студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља нормативно-правне, студијско-аналитичке, управне и друге правне послове 

који се односе на израду одлука и других општих и појединачних аката у области заштите животне средине, 

радних односа; учествује у припреми предлога за доношење или измену закона и других прописа; пружа 

подршку у обради аката у управном поступку; израђује решења и акта у области радних односа; припрема 

подлогу за израду предлога уговора; припрема податке за ажурирање евиденције о закљученим и 

реализованим уговорима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Документациони, евиденциони и канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља административне, документационе, стручно-оперативне, евиденционе и друге 

канцеларијске послове који се односе на пријем и отпремање поште и друге документације преко доставних 

и интерних доставних књига; стара се о требовању опреме и средстава и потрошног канцеларијског 

материјала, обради налога за службена путовања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за послове јавних набавки 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља и организује нормативно-правне, студијско-аналитичке и друге послове који 

се односе на руковођење активностима у примени закона и прописа из области јавних набавки; стара се о 

благовременој изради инструкција за планирање и руководи израдом предлога потреба Секретаријата; 

руководи израдом плана јавних набавки и списка набавки Секретаријата на које се закон не примењује; 

координира израду аката о покретању и спровођењу поступака јавних набавки; стара се о вођењу евиденција 

и изради извештаја о јавним набавкама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и испит за службеника за јавне набавке, најмање пет година радног искуства 

у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови јавних набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке, правне и друге стручне послове које се односе на 

поступке јавних набавки добара, услуга и радова; учествује у изради инструкције за планирање, предлога 

потреба, плана јавних набавки и списка набавки Секретаријата; спроводи поступке јавних набавки; води 

евиденције о закљученим и реализованим уговорима из поступака јавних набавки и припрема извештај о 

јавним набавкама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и испит за службеника за јавне набавке, најмање три године радног искуства 

у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за економске послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и обавља најсложеније студијско-аналитичке, финансијско-рачуноводствене 

и друге стручне економске послове који се односе на финансирање заштите животне средине; руководи 

припремом предлога буџета Секретаријата и финансијског плана и стара се о његовом извршењу; координира 
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израдом програма коришћења средстава буџетског фонда; стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршење задатака на изради финансијско-рачуноводствене документације у оквиру извршења буџета и 

закључених уговора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-аналитички и финансијско-рачуноводствени послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручно-аналитичке, финансијско-рачуноводствене и друге економске послове 

у области финансирања заштите животне средине; учествује у изради предлога буџета града Београда и 

финансијског плана прихода и расхода, као и програма коришћења средстава буџетског фонда; врши 

контролу инструмената финансијског обезбеђења; учествује у изради наредби за књижење, захтева за 

плаћање и решења о преносу средстава; врши отварање програмских активности и пројеката, ПСП елемената; 

врши попис обавеза и потраживања и усклађивање са књиговодственом евиденцијом, попис хартија од 

вредности и писмених исправа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка стручно-аналитичким и финансијско-рачуноводственим пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља мање сложене стручно-аналитичке, финансијско-рачуноводствене и друге 

економске послове у области финансирања заштите животне средине; учествује у изради п буџета града 

Београда и финансијског плана прихода и расхода, као и програма коришћења буџетског фонда; врши 

контролу инструмената финансијског обезбеђења; учествује у изради наредби за књижење, захтева за 

плаћање и решења о преносу средстава; врши отварање програмских активности и пројеката, ПСП елемената; 

врши попис обавеза и потраживања и усклађивање са књиговодственом евиденцијом, попис хартија од 

вредности и писмених исправа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на област управљања отпадом; организује 

активности на спровођењу локалног плана управљања отпадом; руководи реализацијом пројеката јавно-

приватног партнерства; руководи пословима организовања сакупљања комерцијалног и амбалажног отпада, 

управљања посебним токовима отпада; даје препоруке за доношење програма и планова сакупљања 

комуналног и другог отпада на територији града и стара се о њиховој реализацији; врши координацију са 
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привредним и другим субјектима у спровођењу прописа из области управљања отпадом; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за планирање и изградњу система управљања комуналним отпадом, организацију 

примарне селекције, сакупљања и рециклаже отпада 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља и организује стручне послове који се односе на спровођење локалног плана 

управљања отпадом и појединачних програма и пројеката управљања отпадом; стара се о одређивању 

локација за постројења за управљање отпадом; руководи активностима обављања комуналне делатности 

управљања комуналним отпадом; координира пословима организовања сакупљања комерцијалног и 

амбалажног отпада, управљања посебним токовима отпада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља правних, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови планирања и организације управљања отпадом 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и друге стручне послове који се односе на обраду 

података, припрему и спровођење локалног плана и појединачних програма управљања отпадом; учествује у 

активностима за одређивање локација за изградњу и рад постројења за складиштење, третман или одлагање 

отпада на територији града, прати санацију и ремедијацију постојећих и изградњу нових депонија; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови унапређења организације примарне селекције, сакупљања и рециклаже отпада 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и друге стручне послове који се односе на сакупљање 

отпада из домаћинства укључујући опасан отпад из домаћинстава, селекције и сакупљања отпада ради 

поновне употребе, рециклаже, искоришћења у енергетске или друге сврхе; учествује у праћењу тржишта 

рециклабилних материјала; учествује у активностима на смањењу количина биоразградивог и амбалажног 

отпада у комуналном отпаду; учествује у организовању сакупљања комерцијалног и амбалажног отпада, 

управљању посебним токовима отпада, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним 
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академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови примарне селекције, сакупљања и рециклаже отпада 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на припрему података за послове изградње, 

организације и опремања рециклажних центара; пружа подршку активностима на смањењу количина 

биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду и сакупљања комерцијалног и амбалажног 

отпада, управљању посебним токовима отпада; учествује у прикупљању података за потребе одређивања и 

припремања локација за постављање посуда за одлагање комуналног и рециклабилног отпада; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама из научне области економске науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка пословима планирања и организације управљања отпадом 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене аналитичке и друге стручне послове који се односе на пружање 

подршке у припреми података за послове изградње, организације и опремања рециклажних центара; пружа 

подршку активностима на смањењу количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду, у 

организовању сакупљања комерцијалног и амбалажног отпада, управљању посебним токовима отпада; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама 

у трајању до три године и најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одељење за циркуларну економију 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и координира студијско-аналитичке послове и систематски развој 

циркуларне економије; координира активности на успостављању и унапређењу система управљања отпадом 

у складу са хијерархијом управљања отпадом са посебним акцентом на превенцију настајања отпада кроз 

пројектовање производа по принципу циркуларне економије; руководи активностима на успостављању 

одговарајуће инфраструктуре за развој и примену циркуларне економије; координира активности свих 

учесника у стварању подстицајног окружења за развој циркуларне економије у циљу подршке зеленој 

транзицији у граду Београду; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Финансијско-рачуноводствени послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове и систематски развој циркуларне економије; 

врши активности на успостављању и унапређењу система управљања отпадом у складу са хијерархијом 

управљања отпадом са посебним акцентом на превенцију настајања отпада кроз пројектовање производа по 

принципу циркуларне економије; прикупља и обрађује податке о количинама сакупљеног отпада, израђује 

месечне финансијске извештаје и прати реализацију обједињене наплате од крајњих корисника комуналне 

услуге; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља, економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови развоја циркуларне економије 

Звање: Саветник Број извршилаца :2 

Опис послова: Организовање и систематски развој циркуларне економије; анализа постојећег стања и 

потенцијала за увођење циркуларне економије у граду Београду; анализа постојећег стања у планирању и 

реализацији производних активности (начин на који се производи планирају, пројектују, израђују и користе); 

спровођење активности на успостављању нове вредности производа и услуга ради очувања ресурса и заштите 

животне средине; развој пословних модела, заснованих на иновацијама применом циркуларног дизајна 

производа, продужени животни век производа, поновна употреба и поправка производа, могућа рециклажа 

материјала; спроводи активности на успостављању и унапређењу система управљања отпадом у складу са 

хијерархијом управљања отпадом са посебним акцентом на превенцију настајања отпада кроз пројектовање 

производа по принципу циркуларне економије, којим се штеди материјали, продужава век трајања производа 

и пројектују модуларни производи; активности на развоју зелених јавних набавки и добровољних инструмената 

у области циркуларне економије; успостављање одговарајуће инфраструктуре за развој и примене циркуларне 

економије; примена вештачке интелигенције и дигитализације ради доприноса процеса транзиције из линеарне 

у циркуларну економију; стварање подстицајног окружења за развој циркуларне економије у циљу подршке 

зеленој транзицији у граду Београду; израда мапе пута за циркуларну економију у граду Београду; примена 

Програма развоја циркуларне економије; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља, филолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, знање писаног и говорног енглеског језика, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ И УПРАВЉАЊА ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на руковођење реализацијом планова и 

пројеката из области заштите животне средине, стратегија и планова адаптације на климатске промене и 

заштиту животне средине, планова и програма управљања јавним и заштићеним природним добрима, 

акционих и санационих планова и пројеката, посебно за подручја са статусом угрожене животне средине, 

планова побољшања квалитета животне средине; организује учешће у изради пројеката рекултивације и 

ремедијације; прати стандарде, развој нових технологија и увођења чистије производње; стара се о промоцији 

и презентацију докумената из делокруга сектора; руководи из делокруга Сектора, који се 
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донирају/субвенционишу из европских фондова или неких других фондова страних или домаћих фондова; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одeљење за заштиту природе 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља и организује студијско-аналитичке и друге стручне послове који се односе на 

реализацију пројеката у области заштите, очувања, унапређења и рационалног коришћења добара; 

координира активностима на реализацији програма и пројеката адаптације на климатске промене 

(пошумљавања) подручја Београда и имплементацију Стратегије пошумљавања; руководи реализацијом 

пројеката уређења или обнове јавних зелених површина и катастром јавних зелених површина (ГИС зелених 

површина); организује презентацију и промоцију планова, програма и пројеката из делокруга одељења и 

сектора; стара се о реализацији планова и пројеката из области заштите животне средине из делокруга 

Сектора и Одељења, који се донирају/субвенционишу из европских фондова или неких других фондова 

страних или домаћих фондова; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Послови заштите природе 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и друге стручне послове који се односе на област 

заштите природних добара; учествује у изради предлога аката о стављању под заштиту природних добара, 

као и аката о ревизији установљеног режима заштите; учествује у изради и праћењу реализације акционих и 

санационих пројеката за подручја са статусом угрожене животне средине од локалног значаја; учествује у 

реализацији планова и пројеката из области заштите животне средине из делокруга Одељења, који се 

донирају/субвенционишу из Европских фондова или неких других фондова страних или домаћих фондова; 

пружа подршку у реализацији пројектима уређења или обнове јавних зелених површина и катастром јавних 

зелених површина (ГИС зелених површина); обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Подршка пословима заштите природе 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Пружа подршку у обављању студијско-аналитичких и других стручних послова који 

се односе на област заштите природних добара; у изради предлога аката о стављању под заштиту природних 

добара, као и аката о ревизији установљеног режима заштите у изради и праћењу реализације акционих и 
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санационих пројеката за подручја са статусом угрожене животне средине од локалног значаја; као и у 

реализацији планова и пројеката из области заштите животне средине из делокруга Одељења, који се 

донирају/субвенционишу из Европских фондова или неких других фондова страних или домаћих фондова; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или 

најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одeљење за управљање природним ресурсима 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља и организује студијско-аналитичке и друге стручне послове који се односе на 

реализацију пројеката у области заштите, очувања, унапређења и рационалног коришћења природних 

ресурса; даје препоруке мера очувања и заштите природних ресурса од загађивања и усаглашава са 

стратешким документима у области заштите животне средине; руководи израдом и реализацијом пројеката 

уређења и обнове водених површина и успостављању, одржавању и коришћењу рањивих и осетљивих 

подручја, као и заштићених области на земљишном и водном подручју; руководи катастром водених 

површина (ГИС водених површина); обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Послови управљања природним ресурсима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и друге стручне послове који се односе на заштиту и 

развој природних ресурса и учествује у припреми стратегија и програма заштите природних ресурса; 

учествује у успостављању и ажурирању катастра јавних и водених површина (ГИС јавних и водених 

површина); обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ, НАДЗОР И КОМУНИКАЦИЈУ 

13.  

Члан 89. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају – II група 2 2 

Службеници-извршиоци: инспекцијски послови 

Виши саветник 26 26 

Самостални саветник 48 63 

Саветник 39 272 

Млађи саветник 28 39 

Сарадник 7 12 

Млађи сарадник 2 2 

Виши референт 7 18 

Референт 3 4 

Млађи референт 1 3 

Укупно: 161 439 

Службеници-извршиоци: послови комуналне милиције 

Виши саветник 6 6 

Самостални саветник 50 52 

Саветник  22 73 

Млађи саветник  30 124 

Сарадник 17 41 

Млађи сарадник 21 46 

Виши референт 28 130 

Референт 5 55 

Млађи референт 14 471 

Укупно: 193 998 

Намештеници:   

Намештеник IV врста радних места 1 13 

Укупно намештеника: 1 13 

Укупно: 194 1024 

Службеници-извршиоци: Комуникација 

Виши саветник 2 2 

Самостални саветник 4 4 

Саветник 4 10 

Млађи саветник 3 5 

Сарадник 2 3 

Млађи сарадник 2 4 

Виши референт 2 7 

Референт 1 3 

Укупно: 20 38 

Укупно Секретаријат: 377 1488 
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 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник по положају у II групи Број службеника: 1 

Опис посла: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука, економских наука или 

техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник по положају у II групи Број службеника: 1 

Опис посла: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука, економских наука или 

техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Пословни секретар – Координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове, сарађује, координира и усклађује рад сектора Секретаријата ради 

припреме информација и одговора везаних за послова секретара; сарађује са другим организационим 

јединицама Градске управе ради бољег, бржег и ефикаснијег обављања послова секретара, сарађује са 

службом Градске управе надлежном за информисање и представницима средстава јавног информисања; 

припрема нацрте одговора на новинарска питања из надлежности Секретаријата; припрема саопштења за 

јавност у циљу тачног и правовременог информисања грађана о планираним контролама инспекција, о стању 

у одређеним областима надзора и предузетим мерама у вршењу инспекцијског надзора; припрема, организује 

и прати телевизијска снимања, давања изјава и медијског оглашавања секретара и службеника Секретаријата; 

обрађује податке неопходне за израду информативно-документационих материјала за потребе секретара 

Секретаријата; припрема материјал за потребе састанака секретара Секретаријата и колегијума са 

руководиоцима сектора; организује обавља и друге послове по налогу руководиоца, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

 Пословни секретар 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове и сарађује са руководиоцима сектора Секретаријата ради припреме 

информација и одговора везаних за послова секретар; учествује у припреми нацрта одговора на новинарска 

питања из надлежности Секретаријата; припрема податке неопходне за израду информативно-документационих 

материјала за потребе секретара Секретаријата; припрема податке неопходне за израду информативно-

документационих материјала за потребе секретара Секретаријата; води евиденцију података и припрема 

извештаје о раду; обавља послове припремања и сазивања састанака и колегијума у организацији секретара 

Секретаријата; води евиденције о одржавању састанака; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три 

године проведене у радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Административно-технички секретар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис посла: Самостално обавља административне и техничке послове: прима и евидентира пријаве и 

представке; прима пошту из књиге на личност; прима телефонске позиве; обавља послове који се односе на 

трошкове репрезентације; коришћење службених кола; путних налога, руковање печатом; обједињује 

потребе за канцеларијском опремом; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР, ДЕЖУРНУ ИНСПЕКЦИЈУ И ИЗВРШНИ 

ПОСТУПАК 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, планира и организује рад сектора и има положај, овлашћења, дужности и 

одговорности инспектора; распоређује послове у сектору, даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; координира и надзире рад одељења у саставу сектора и усклађује рад сектора са потребама и радом 

других сектора у Секретаријату; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске прописе и ефекте 

на делокруг послова; прати и проучава стање у области инспекцијског деловања и даје предлоге за 

предузимање одговарајућих мера; остварује сарадњу са другим организационим јединицама Градске управе, 

органима, организацијама и установама изван Градске управе и ресорним министарствима; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање седам година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење надзора над радом комуналних предузећа, планских акција и надзора комуналних 

инспекција градских општина 

 Начелник одељења – Комунални инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу комуналне делатности и комуналне услуге и других прописа којима су прописане надлежности 

комуналног инспектора града Београда; врши надзор над применом закона и других прописа, прати и 

проучава стање у области инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; у 

сарадњи са комуналном милицијом усклађује активности инспекцијских служби и комуналне милиције; 

утврђује оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и 

информације и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; остварује 

сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање седам година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек надзора над радом комуналних предузећа и планских акција 

 Шеф одсека – Комунални инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; предузима 

управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу производњу и испоруку 

комуналних производа и пружање комуналних услуга од стране јавних комуналних предузећа и других 

привредних субјеката која обављају комуналну делатност и других прописа којима је прописана првостепена 

надлежност комуналног инспектора града Београда; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање седам година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални инспектор – Координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу производњу и испоруку комуналних производа и пружање комуналних услуга од стране јавних 

комуналних предузећа и других привредних субјеката која обављају комуналну делатност и других прописа 

којима је прописана првостепена надлежност комуналног инспектора града Београда; доноси решења и стара 

се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена 

кривична дела и привредне преступе и др.; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање пет година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 17 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу производњу и испоруку комуналних производа и пружање комуналних услуга од стране јавних 

комуналних предузећа и других привредних субјеката која обављају комуналну делатност и других прописа 

којима је прописана првостепена надлежност комуналног инспектора града Београда; доноси решења и стара 

се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена 

кривична дела и привредне преступе и др.; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима 

комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином; прикупља податке, прати и 

анализира стање у области инспекцијског надзора; учествује у припреми извештаја и информација; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање три године радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Послови подршке комуналној инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у оквиру примене прописа из области комуналне инспекције; 

пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима комуналног 

инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином; припрема и обрађује податке и материјале 

потребне за вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема 

податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране 

инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек надзора комуналних инспекција градских општина 

 Шеф одсека – Комунални инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека, обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; обавља 

послове комуналног инспекцијског надзора у извршењу активности утврђених планом инспекцијског 

надзора; врши првостепени инспекцијски надзор у складу са посебним прописима града Београда; врши 

надзор над радом комуналних инспектора градских општина инспекцијским прегледом стања на терену и 

непосредно предузима управне радње и налаже управне мере на које је овлашћен комунални инспектор 

градске општине; израђује оперативне планове рада одсека, извештајe, анализе и информације и друге 

стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање 

одговарајућих мера; организује заједничке акције инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим 

органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања 

инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање пет година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални инспектор – Координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове комуналног инспекцијског надзора у извршењу активности утврђених 

планом инспекцијског надзора; врши првостепени инспекцијски надзор у складу са посебним прописима 

града Београда; врши надзор над радом комуналних инспектора градских општина инспекцијским прегледом 

стања на терену и непосредно предузима управне радње и налаже управне мере на које је овлашћен 

комунални инспектор градске општине; пружа стручну помоћ комуналном инспектору градске општине на 

извршењу конкретног посла; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења, подноси захтеве за 

покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе и др.; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 
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испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање пет година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 9 

Опис посла: Обавља послове комуналног инспекцијског надзора у извршењу активности утврђених 

планом инспекцијског надзора; врши првостепени инспекцијски надзор у складу са посебним прописима 

града Београда; врши надзор над радом комуналних инспектора градских општина инспекцијским прегледом 

стања на терену и непосредно предузима управне радње и налаже управне мере на које је овлашћен 

комунални инспектор градске општине; предузима управне радње и налаже управне мере – доноси решења 

и стара се о извршењу донетих решења, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за 

учињена кривична дела и привредне преступе и др.; учествује у заједничким акцијама које се организују у 

областима комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином; прикупља податке, 

прати и анализира стање у области инспекцијског надзора; учествује у припреми извештаја и информација; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање три године радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за дежурни и комунални инспекцијски надзор 

 Начелник одељења – Комунални инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; самостално обавља најсложеније стручне послове комуналног инспекцијског надзора – 

предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу комуналне 

делатности и комуналне услуге и других прописа којима су прописане надлежности комуналног инспектора 

града Београда; прати и проучава стање у областима инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање 

одговарајућих мера; у сарадњи са комуналном милицијом усклађује активности инспекцијских служби и 

комуналне милиције; утврђује оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује 

извештајe, анализе и информације и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског 

надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима 

у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање седам година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за дежурни инспекцијски надзор 

 Шеф одсека – Комунални инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; предузима 

управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу комуналне делатности и 

комуналне услуге и других прописа којима су прописане надлежности комуналног инспектора града 

Београда, а нарочито када су у питању појаве које не трпе одлагање или битно нарушавају комунални ред, 



496 

односно услове живота и здравља људи; израђује оперативне планове рада одсека, извештајe, анализе и 

информације и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје 

предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује заједничке акције инспекцијског надзора; остварује 

сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање пет година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални инспектор – Координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу комуналне делатности и комуналне услуге и других прописа којима су прописане надлежности 

комуналног инспектора, а нарочито када су у питању појаве које не трпе одлагање или битно нарушавају 

комунални ред, односно услове живота и здравља људи; доноси решења и стара се о извршењу донетих 

решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне 

преступе и др.; координира у припреми и извођењу заједничких акција инспекцијског надзора; остварује 

сарадњу са комуналним инспекцијама градских општина и другим инспекцијским службама; координира 

активности комуналне инспекције и комуналне милиције; обавља студијско-аналитичке послове за потребе 

одељења и сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање пет година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 5 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у области првостепене надлежности 

комуналне инспекције града, односно првостепене надлежности градске општине када су у питању појаве 

које не трпе одлагање или битно нарушавају комунални ред, односно услове живота и здравља људи (кварови 

на комуналним објектима и инсталацијама и др.); по потреби, обавља послове инспекцијског надзора над 

трговином; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање 

прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе и др.; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање три године радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Инспектор за путеве 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора који су по својој природи хитни и не трпе 

одлагање; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа којима се уређује 

одржавање и заштита општинских путева и улица на територији града; доноси решења и стара се о извршењу 

донетих решења, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и пријаве за привредне преступе; 

учествује у заједничким акцијама које се организују у областима инспекцијског надзора; прикупља податке 
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и прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и информација; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Грађевински инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора који су по својој природи хитни и не трпе 

одлагање – предузима управне радње и налаже управне мере над изградњом и коришћењем објеката за које 

одобрење издаје град, односно градске општине, као и инспекцијски надзор над коришћењем и одржавањем 

зграда у складу са законом; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за 

покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела, привредне преступе и др.; учествује у 

заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и 

анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и информација; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Инспектор за заштиту животне средине 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора који су по својој природи хитни и не трпе 

одлагање – предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа у области заштите 

животне средине; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање 

прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе и др.; учествује у 

заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и 

анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и информација; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке комуналној инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у оквиру примене прописа из области комуналне инспекције; 

пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима комуналног 

инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином; припрема и обрађује податке и материјале 

потребне за вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема 

податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране 

инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални инспектор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове у области првостепене надлежности комуналне инспекције 

града, односно првостепене надлежности градске општине када су у питању појаве које не трпе одлагање, 

битно нарушавају комунални ред, односно услове живота и здравља људи (осим поверених послова надзора 

над трговином); доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање 

прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе и др.; учествује у 

заједничким акцијама које се организују у областима комуналног инспекцијског надзора; прикупља податке 

и прати стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и информација; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, најмање три године радног искуства у струци на инспекцијским 

пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за комунални инспекцијски надзор 

 Шеф одсека – Комунални инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; обавља 

послове комуналног инспекцијског надзора који су прописом утврђени као првостепена надлежност 

комуналне инспекције града Београда у поступцима иницираним пријавама грађана и других субјеката; 

предузима управне радње и налаже управне мере – доноси решења и стара се о извршењу донетих решења, 

подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне 

преступе и др.; израђује оперативне планове рада одсека; израђује извештајe, анализе и информације и друге 

стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање 

одговарајућих мера; организује заједничке акције инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим 

органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања 

инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање пет година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални инспектор – Координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора који су прописом утврђени као првостепена 

надлежност комуналне инспекције града Београда у поступцима иницираним пријавама грађана и других 

субјеката; предузима управне радње и налаже управне мере – доноси решења и стара се о извршењу донетих 

решења, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне 

преступе и др.; координира у припреми и извођењу заједничких акција инспекцијског надзора; остварује 

сарадњу са комуналним инспекцијама градских општина и другим инспекцијским службама; координира 
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активности комуналне инспекције и комуналне милиције; обавља студијско-аналитичке послове за потребе 

одељења и сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање пет година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 14 

Опис посла: Обавља послове комуналног инспекцијског надзора који су прописом утврђени као 

првостепена надлежност комуналне инспекције града Београда у поступцима иницираним пријавама грађана 

и других субјеката; предузима управне радње и налаже управне мере – доноси решења и стара се о извршењу 

донетих решења, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и 

привредне преступе и др.; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима комуналног 

инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином; прикупља податке и прати и анализира стање 

у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање три године радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални инспектор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове из надлежности комуналне инспекције града Београда у поступцима 

иницираним пријавама грађана и других субјеката (осим поверених послова надзора над трговином); 

предузима управне радње и налаже управне мере – доноси решења и стара се о извршењу донетих решења, 

подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне 

преступе и др.; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима комуналног инспекцијског 

надзора; прикупља податке и прати стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским 

пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка пословима контроле у области комуналних делатности 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у оквиру примене прописа из области комуналне инспекције 

(осим поверених послова надзора над трговином); пружа подршку инспекторима који раде послове у вишим 

звањима; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима комуналног инспекцијског 

надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење инспекцијског надзора; обавља 

послове обједињавања извештаја инспектора; припрема податке за планове рада и извештаје о раду сектора; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за инспекцијски надзор над трговином 

 Начелник одељења – Комунални инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа по 

повереним пословима надзора над трговином и другим пословима комуналног инспекцијског надзора; врши 

надзор над применом законских и других прописа и општих аката; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање седам година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек инспекцијског надзора над трговином 

 Шеф одсека – Комунални инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства и даје инструкције запосленима за извршење задатака; предузима 

управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа по повереним пословима надзора над 

трговином и другим пословима комуналног инспекцијског надзора; доноси решења и стара се о извршењу 

донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и 

привредне преступе и др.; израђује оперативне планове рада одсека; израђује извештајe, анализе и 

информације и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје 

предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује заједничке акције инспекцијског надзора; остварује 

сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање седам година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални инспектор – Координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа по 

повереним пословима надзора над трговином и другим пословима комуналног инспекцијског надзора; 

доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, 

пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе и др.; координира у припреми и извођењу 

заједничких акција инспекцијског надзора; остварује сарадњу са комуналним инспекцијама градских 

општина и другим инспекцијским службама; координира активности комуналне инспекције и комуналне 

милиције; обавља студијско-аналитичке послове за потребе одељења и сектора; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 
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испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање пет година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 18 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа по 

повереним пословима надзора над трговином, укључујући и послове према надзираним субјектима који 

немају својство трговца у складу са прописом, као и другим пословима комуналног инспекцијског надзора; 

доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, 

пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе и др.; учествује у заједничким акцијама које се 

организују у областима комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином; 

прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање три године радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке комуналној инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у оквиру примене прописа по повереним пословима надзора 

над трговином и другим пословима комуналног инспекцијског надзора; пружа подршку инспекторима; 

учествује у заједничким акцијама које се организују у областима комуналног инспекцијског надзора и 

инспекцијског надзора над трговином; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење 

инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема податке за план рада 

и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране инспектора; води 

евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за извршни поступак и инспекцијски надзор 

 Начелник одељења – Комунални инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу комуналне делатности и комуналне услуге и у поступку управног извршења решења инспектора 

Секретаријата (осим грађевинских); врши надзор над применом законских и других прописа и општих аката; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање седам година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одсек за извршни поступак и инспекцијски надзор 

 Шеф одсека – Комунални инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; предузима 

управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу комуналне делатности и 

комуналне услуге и у поступку управног извршења решења инспектора Секретаријата (осим грађевинских); 

израђује оперативне планове рада одсека; израђује извештајe, анализе и информације и друге стручне и 

аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање 

одговарајућих мера; организује заједничке акције; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних 

овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање седам година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту 

 Комунални инспектор-извршитељ – Координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у поступку управног извршења решења 

инспектора Секретаријата (осим грађевинских), преко другог лица или путем принуде; ангажује друго лице 

за извршење решења; одлучује о одлагању, односно обустави извршења решења у складу са законом; 

сачињава записник о извршењу решења, утврђује трошкове извршења решења, прати надокнаду учињених 

трошкова и води евиденције о спроведеним извршењима; спроводи решења о извршењу решења по 

скраћеном поступку и у другим хитним случајевима, а по потреби, обавља послове инспекцијског надзора 

над трговином; остварује сарадњу са комуналним инспекцијама градских општина и другим инспекцијским 

службама; координира активности комуналне инспекције и комуналне милиције; обавља студијско-

аналитичке послове за потребе одељења и сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање пет година радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални инспектор-извршитељ 

Звање: Саветник Број извршилаца: 8 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у поступку управног извршења решења 

инспектора Секретаријата (осим грађевинских), преко другог лица или путем принуде; ангажује друго лице 

за извршење решења; одлучује о одлагању, односно обустави извршења решења у складу са законом; 

сачињава записник о извршењу решења, утврђује трошкове извршења решења, прати надокнаду учињених 

трошкова и води евиденције о спроведеним извршењима; у случајевима где се решење извршава по 

скраћеном поступку (паркирање на зеленим површинама, уклањање хаварисаних и нерегистрованих возила 

са јавних површина) и у другим хитним случајевима, спроводи управни поступак, тј. сачињава записник и 

доноси решење о извршењу; по потреби, обавља послове инспекцијског надзора над трговином; учествује у 

заједничким акцијама које се организују у областима комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског 

надзора над трговином; прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у 

припреми извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног инспектора, најмање три године радног 

искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Инспектор за путеве-извршитељ 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у поступку управног извршења решења 

донетих у области инспекцијског надзора над улицама и другим путевима чије је одржавање и заштита у 

надлежности града Београда, преко другог лица или путем принуде; ангажује друго лице за извршење 

решења; одлучује о одлагању, односно обустави извршења решења у складу са законом; сачињава записник 

о извршењу решења, утврђује трошкове извршења решења, прати надокнаду учињених трошкова и води 

евиденције о спроведеним извршењима; у случајевима где се решење извршава по скраћеном поступку 

(паркирање на јавним површинама, уклањање хаварисаних и нерегистрованих возила са јавних површина) и 

у другим хитним случајевима, спроводи управни поступак, тј. сачињава записник и доноси решење о 

извршењу; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима инспекцијског надзора; 

прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке комуналној инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње применом прописа у оквиру примене прописа из делокруга 

одељења; врши припреме и учествује у поступку управног извршења решења преко другог лица или путем 

принуде и непосредно присуствује извршењу решења; сачињава записник о радњама извршења; води 

евиденције о спроведеним извршењима, евиденцију издатих прекршајних налога и евиденцију о исходу 

поступака инспекцијског надзора; пружа подршку инспекторима који раде послове у вишим звањима; 

учествује у заједничким акцијама које се организују у областима комуналног инспекцијског надзора и 

инспекцијског надзора над трговином; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење 

инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема податке за план рада 

и извештаје о раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за праћење трошкова извршења и поступање са одузетим предметима 

 Шеф одсека 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; обавља 

најсложеније послове из надлежности одсека; сарађује са другим секторима у Секретаријату и даје стручна 

упутства у пословима везаним за праћење и поступање са привремено и трајно одузетим и уклоњеним 
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предметима у поступку инспекцијског надзора; израђује оперативне планове рада одсека; израђује извештајe, 

анализе и информације и друге стручне и аналитичке материјале и даје предлоге за унапређење рада; 

остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења и правним и физичким лицима у циљу 

ефикаснијег обављања посла; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 

седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови контроле праћења трошкова извршења и поступања са одузетим предметима 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Прати трошкове извршења и евидентирања трошкова управног извршења; контролише 

уплату трошкова, односно изречених казни по донетим решењима; иницира покретање поступка код 

Градског јавног правобранилаштва за наплату неплаћених трошкова и новчаних казни; прати планове за 

извршење решења комуналних инспектора градских општина и реализацију средстава пренетих градским 

општинама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови праћења трошкова извршења и поступања са одузетим предметима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Евидентира решења о трошковима извршења и решења о изреченим новчаним казнама, 

прати уплату трошкова, односно изречених казни, иницира покретање поступка ког Градског јавног 

правобранилаштва за наплату неплаћених трошкова и новчаних казни; прибавља и обједињује планове за 

извршење решења комуналних инспектора градских општина, прати реализацију средстава пренетих 

градским општинама; пружа стручну помоћ секторима у пословима везаним за праћење и поступање са 

привремено и трајно одузетим и уклоњеним предметима у поступку инспекцијског надзора; прикупља 

податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и информација, 

упутстава и процедура из делокруга одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка пословима поступања са одузетим предметима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обједињује извештаје о раду сектора у пословима везаним за одузете и уклоњене 

предмете у поступку инспекцијског надзора; учествује у припреми упутстава и процедура из делокруга 

поступања са одузетим или уклоњеним предметима; евидентира потврде о одузетим предметима у поступку 

инспекцијског надзора; пружа подршку у вођењу аналитике одузетих предмета по врсти и сравњењу 

евидентираних количина са магационером; обавља стручно-оперативне и административне послове и 

учествује у припреми документације за процену, уништење, отпис и јавну продају предмета одузетих и 

уклоњених у поступку инспекцијског надзора и вођењу евиденције документације о трошковима везаним за 

пословање сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 
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приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту 

 Оперативни послови на поступању са одузетим предметима 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове у поступцима праћења и поступање са привремено и трајно 

одузетим и уклоњеним предметима у поступку инспекцијског надзора; учествује у припреми процедура из 

делокруга поступања са одузетим или уклоњеним предметима; евидентира податке о одузетим предметима 

по врсти и количини; учествује у припреми документације за процену, уништење, отпис и јавну продају 

предмета одузетих и уклоњених у поступку инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Магационер 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Врши пријем и издавање предмета одузетих у поступку инспекцијског надзора; саставља 

записник о врсти, количини и другим својствима примљених одузетих предмета, са пописом свих исправа 

које су дате уз предате предмете (записник, потврда, решење); врши, на законом прописан начин, 

евидентирање предмета које је примио на чување, са подацима о врсти, количини, својствима, 

карактеристикама и физичком стању предмета (нова роба, употребљавана, видљиви недостаци на роби или 

амбалажи и др.); врши сравњење евиденција о одузетој роби у магацину са евиденцијама одељења, односно 

сектора; израђује записнике о пријему одузете робе у случајевима неслагања количина робе евидентиране на 

потврдама; учествује и ради попис залиха робе у магацину и о томе сачињава извештаје; води евиденцију о 

поступању са одузетим предметима (продаја, уступање, уништење и друго); одговоран је за материјално 

стање магацина; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички послови магационера 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге рутинске послове приликом пријема и 

издавања предмета одузетих у поступку инспекцијског надзора; учествује у састављању записника о врсти, 

количини и другим својствима примљених одузетих предмета; пружа подршку у евидентирању предмета 

који се примају на чување и сравњењу евиденција о одузетој роби у магацину са евиденцијама одељења, 

односно сектора; учествује у изради записника о пријему одузете робе; учествује у попису залиха робе у 

магацину и сачињавању евиденције о поступању са одузетим предметима (продаја, уступање, уништење и 

друго); обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни и технички послови на поступању са одузетим предметима 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге рутинске послове уз повремени надзор 

непосредног руководиоца и упутства службеника са вишим звањем у поступцима праћења и поступања са 

привремено и трајно одузетим и уклоњеним предметима у поступку инспекцијског надзора; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање три година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за координацију инспекцијског надзора 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; анализира стање и координира активности сектора у Секретаријату и активности са 

градским општинама са циљем уједначавања инспекцијског надзора, координације, размене података и 

свеобухватне сарадње; обавља студијско-аналитичке послове и у сарадњи са другим секторима израђује 

планове и извештаје о раду Секретаријата; стара се о функционисању програма евиденције инспекцијског 

надзора, његовом усклађивању са законом и услугама у оквиру WEB сервиса; прати, анализира и проучава 

нове законске и подзаконске прописе и ефекте на делокруг послова; остварује сарадњу са Комисијом за 

координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда, другим 

органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања посла; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 

седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за координацију инспекцијског надзора 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; обавља 

стручне послове за потребе Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 

надлежности града Београда; прати појаве и проблеме у свим областима инспекцијског надзора и припрема 

извештаје о планираним контролама, о стању у одређеним областима надзора и предузетим мерама у вршењу 

инспекцијског надзора; прати пријем и распоређивање представки и пријава грађана и других субјеката 

упућених електронским путем које се односе на инспекцијске послове и обрађује представке које су у 

надлежности више инспекција Секретаријата; израђује извештајe, анализе и информације и друге стручне и 

аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање 

одговарајућих мера; прати прописе и даје мишљења у вези са применом прописа и општих аката из делокруга 

рада; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у 

циљу ефикасног обављања посла; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови координације инспекцијског надзора 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља стручне послове за потребе Комисије за координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности града Београда; прима и распоређује представке и пријаве грађана и 

других субјеката упућене електронским путем, које се односе на инспекцијске послове из делокруга 

Секретаријата; води евиденцију о примљеним притужбама на рад инспектора и прати поступак одлучивања 

по притужби на рад инспектора; учествује у изради извештаја, анализа и информација и других стручних и 

аналитичких материјала; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка пословима координације инспекцијског надзора 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Учествује у припреми анализа, информација и других стручно-аналитичких материјала 

из делокруга рада; обавља послове ажурирања садржаја сајта града Београда и Информатора о организацији 

и раду града Београда, у делу који се односи на Секретаријат и сајта Комисије за координацију инспекцијског 

надзора над пословима из изворне надлежности града Београда; прати прописе и пружа подршку 

службеницима који раде послове у вишим звањима; припрема податке и учествује у изради базе података из 

надлежности одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, планира и организује рад сектора и има положај, овлашћења, дужности и 

одговорности инспектора; распоређује послове у сектору, даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; координира и надзире рад одељења у саставу сектора и усклађује рад сектора са потребама и радом 

других сектора у Секретаријату; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске прописе и ефекте 

на делокруг послова; прати и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и даје предлоге за 

предузимање одговарајућих мера; остварује сарадњу са другим организационим јединицама Градске управе, 

органима, организацијама и установама изван Градске управе и ресорним министарствима; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за друмски саобраћај 

 Начелник одељења – Инспектор друмског саобраћаја 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; у инспекцијском надзору предузима управне радње и налаже управне мере у контроли 

примене прописа који регулишу превоз путника и превоз терета у друмском саобраћају (осим превоза терета 

у међународном друмском саобраћају који се обавља на подручју града Београда); врши надзор над 

применом законских и других прописа и општих аката, прати и проучава стање у свим областима 

инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; у сарадњи са комуналном 

милицијом усклађује активности инспекцијских служби и комуналне милиције; утврђује оперативне планове 

рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и информације и друге стручне 

и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим секторима 

у Секретаријату, органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за друмски саобраћај 

 Шеф одсека – Инспектор друмског саобраћаја 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; у 

инспекцијском надзору предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу превоз путника (осим јавног линијског превоза путника) и превоз терета у друмском саобраћају 

(осим превоза терета у међународном друмском саобраћају који се обавља на подручју града Београда); 

доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, 

пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе, издаје прекршајне налоге; израђује оперативне 

планове рада одсека; израђује извештајe, анализе и информације и друге стручне и аналитичке материјале о 

стању у области инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује и 

координира заједничке акције; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним 

и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Инспектор друмског саобраћаја 

Звање: Саветник Број извршилаца: 9 

Опис посла: Обавља инспекцијске послове – предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа који регулишу превоз путника (осим јавног линијског превоза путника) и превоз 

терета у друмском саобраћају (осим превоза терета у међународном друмском саобраћају који се обавља на 

подручју града Београда); доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за 

покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе, издаје 

прекршајне налоге; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима инспекцијског надзора; 

прикупља податке и прати и анализира стање у области инспекцијског надзора; учествује у припреми 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке инспекцији друмског саобраћаја 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у оквиру примене прописа из области инспекције друмског 

саобраћаја; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се организују у области 

инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење инспекцијског 

надзора; припрема податке за план рада и извештаје о раду; евидентира податке о искљученим, односно 
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привремено и трајно одузетим возилима у поступку инспекцијског надзора, по врсти и количини; обрачунава 

трошкове лежарине за искључена, односно привремено и трајно одузета возила; обавља административне 

послове и учествује у припреми документације за процену, отпис и јавну продају возила искључених и 

одузетих у поступку инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за јавни линијски превоз путника 

 Шеф одсека – Инспектор за јавни линијски превоз путника 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; у 

инспекцијском надзору предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу јавни линијски превоз путника; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси 

захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе, издаје 

прекршајне налоге; израђује оперативне планове рада одсека; израђује извештајe, анализе и информације и 

друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје предлоге за 

предузимање одговарајућих мера; организује и координира заједничке акције; остварује сарадњу са другим 

органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања 

инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Инспектор за јавни линијски превоз путника 

Звање: Саветник Број извршилаца: 7 

Опис посла: Обавља инспекцијске послове – предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа који регулишу јавни линијски превоз путника; доноси решења и стара се о 

извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична 

дела и привредне преступе, издаје прекршајне налоге; учествује у заједничким акцијама које се организују у 

областима инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у области инспекцијског 

надзора; учествује у припреми извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке инспекцији за јавни линијски превоз путника 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у оквиру примене прописа који регулишу јавни линијски 

превоз путника; пружа подршку инспекторима који раде послове у вишим звањима; учествује у заједничким 
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акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале 

потребне за вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема 

податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране 

инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за улице и путеве 

 Начелник одељења – Инспектор за путеве 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; у инспекцијском надзору предузима управне радње и налаже управне мере у контроли 

над применом прописа којима се уређује одржавање и заштита општинских путева и улица на територији 

града Београда; врши надзор над применом законских и других прописа и општих аката, прати и проучава 

стање у области инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; утврђује 

оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и 

информације и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; остварује 

сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за улице и путеве 

 Шеф одсека – Инспектор за путеве 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; у 

инспекцијском надзору предузима управне радње и налаже управне мере у контроли над применом прописа 

којима се уређује одржавање и заштита општинских путева и улица на територији града Београда; израђује 

оперативне планове рада одсека; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за 

покретање прекршајног поступка и пријаве за привредне преступе; израђује извештајe, анализе и 

информације и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје 

предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује и координира заједничке акције; остварује сарадњу 

са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања 

инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Инспектор за путеве 

Звање: Саветник Број извршилаца: 17 

Опис посла: Обавља инспекцијске послове – предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли над применом прописа којима се уређује одржавање и заштита општинских путева и улица на 

територији града Београда; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за 

покретање прекршајног поступка и пријаве за привредне преступе; учествује у заједничким акцијама које се 

организују у областима инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у области 

инспекцијског надзора; учествује у припреми извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке инспекцији за путеве 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње у оквиру примене прописа којима се уређује одржавање и 

заштита општинских путева и улица на територији града Београда; пружа подршку; учествује у заједничким 

акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале 

потребне за вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема 

податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране 

инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВОДНЕ И ТУРИСТИЧКЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, планира и организује рад сектора и има положај, овлашћења, дужности и 

одговорности инспектора; распоређује послове у сектору, даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; координира и надзире рад одељења у саставу сектора и усклађује рад сектора са потребама и радом 

других сектора у Секретаријату; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске прописе и ефекте 

на делокруг послова; прати и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и даје предлоге за 

предузимање одговарајућих мера; остварује сарадњу са другим организационим јединицама Градске управе, 

органима, организацијама и установама изван Градске управе и ресорним министарствима; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење инспекције за заштиту животне средине I 

 Начелник одељења – Инспектор за заштиту животне средине 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; у инспекцијском надзору предузима управне радње и налаже управне мере у контроли 

примене прописа из области заштите животне средине на територији градских општина: Стари град, 

Лазаревац, Барајево, Сурчин, Земун и Звездара; врши надзор над применом законских и других прописа и 

општих аката, прати и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и даје предлоге за 

предузимање одговарајућих мера; утврђује оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на 

представке, израђује извештајe, анализе и информације и друге стручне и аналитичке материјале о стању у 

области инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, 

правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Инспектор за заштиту животне средине 

Звање: Саветник Број извршилаца: 8 

Опис посла: Обавља инспекцијске послове – предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа у области заштите животне средине на територији градских општина: Стари град, 

Лазаревац, Барајево, Сурчин, Земун и Звездара; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; 

подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне 

преступе; учествује у заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; прикупља 

податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и информација; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке инспекцији за заштиту животне средине 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у контроли примене прописа у области заштите животне 

средине; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се организују у области 

инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење инспекцијског 

надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема податке за план рада и извештаје о 

раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране инспектора; води евиденцију о свим 

мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење инспекције за заштиту животне средине II 

 Начелник одељења – Инспектор за заштиту животне средине 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; у инспекцијском надзору предузима управне радње и налаже управне мере у контроли 

примене прописа у области заштите животне средине на територији градских општина: Савски венац, 

Обреновац, Раковица, Нови Београд, Чукарица и Вождовац; врши надзор над применом законских и других 

прописа и општих аката, прати и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и даје предлоге 

за предузимање одговарајућих мера; утврђује оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на 

представке, израђује извештајe, анализе и информације и друге стручне и аналитичке материјале о стању у 

области инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, 

правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Инспектор за заштиту животне средине – Координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља инспекцијске послове – предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа из области заштите животне средине на територији градских општина: Савски 

венац, Обреновац, Раковица, Нови Београд, Чукарица и Вождовац; доноси решења и стара се о извршењу 

донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и 

привредне преступе; координира у припреми и извођењу заједничких акција инспекцијског надзора; 

остварује сарадњу са другим инспекцијским службама; обавља студијско-аналитичке послове за потребе 

одељења и сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Инспектор за заштиту животне средине 

Звање: Саветник Број извршилаца: 8 

Опис посла: Обавља инспекцијске послове – предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа у области заштите животне средине на територији градских општина: Савски 

венац, Обреновац, Раковица, Нови Београд, Чукарица и Вождовац; доноси решења и стара се о извршењу 

донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и 

привредне преступе; учествује у заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; 

прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Послови подршке инспекцији за заштиту животне средине 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у контроли примене прописа у области заштите животне 

средине; пружа подршку инспекторима који раде послове у вишим звањима; учествује у заједничким 

акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале 

потребне за вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема 

податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране 

инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење инспекције за заштиту животне средине III 

 Начелник одељења – Инспектор за заштиту животне средине 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; у инспекцијском надзору предузима управне радње и налаже управне мере у контроли 

примене прописа у области заштите животне средине на територији градских општина: Врачар, Гроцка, 

Младеновац, Сопот и Палилула; врши надзор над применом законских и других прописа и општих аката, 

прати и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање 

одговарајућих мера; утврђује оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује 

извештајe, анализе и информације и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског 

надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима 

у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Инспектор за заштиту животне средине – Координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља инспекцијске послове – предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа из области заштите животне средине на територији градских општина: Врачар, 

Гроцка, Младеновац, Сопот и Палилула; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси 

захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе; 

координира у припреми и извођењу заједничких акција инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим 

инспекцијским службама; обавља студијско-аналитичке послове за потребе одељења и сектора; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Инспектор за заштиту животне средине 

Звање: Саветник Број извршилаца: 7 

Опис посла: Обавља инспекцијске послове – предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа у области заштите животне средине на територији градских општина: Врачар, 

Гроцка, Младеновац, Сопот и Палилула; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси 

захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе; 

учествује у заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; прикупља податке и 

прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и информација; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке инспекцији за заштиту животне средине 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у контроли примене прописа у области заштите животне 

средине; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се организују у области 

инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење инспекцијског 

надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема податке за план рада и извештаје о 

раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране инспектора; води евиденцију о свим 

мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење водне инспекције 

 Начелник одељења – Водни инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу водни инспекцијски надзор; врши надзор над применом законских и других прописа и општих 

аката, прати и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање 

одговарајућих мера; утврђује оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује 

извештајe, анализе и информације и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског 

надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима 

у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области технолошких наука: грађевинско инжењерство 

– хидротехнички смер; технолошко инжењерство; биотехничке науке (шумарство – заштита од ерозије и 

уређење бујица и пољопривреда – водопривредни смер) на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, 

положен испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Водни инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 5 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу водни инспекцијски надзор; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси 

захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе; 

учествује у заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; прикупља податке и 

прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и информација; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области технолошких наука: грађевинско инжењерство 

– хидротехнички смер; технолошко инжењерство; биотехничке науке (шумарство – заштита од ерозије и 

уређење бујица и пољопривреда – водопривредни смер) на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, 

положен испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке водној инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у контроли примене прописа који регулишу водни 

инспекцијски надзор; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се организују у 

области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење 

инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема податке за план рада 

и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране инспектора; води 

евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области технолошких наука: грађевинско инжењерство 

– хидротехнички смер; технолошко инжењерство; биотехничке науке (шумарство – заштита од ерозије и 

уређење бујица и пољопривреда – водопривредни смер) на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, 

завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу 

са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење туристичке инспекције 

 Начелник одељења – Туристички инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере применом закона и других прописа 

којима је регулисана надлежност туристичке инспекције; прати и проучава стање у области инспекцијског 

деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; утврђује оперативне планове рада одељења, 

припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и информације и друге стручне и аналитичке 

материјале о стању у области инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима 

јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 
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испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одсек туристичке инспекције 

 Шеф одсека – Туристички инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; предузима 

управне радње и налаже управне мере применом закона и других прописа којима је регулисана надлежност 

туристичке инспекције; израђује оперативне планове рада одсека; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Туристички инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 11 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере применом закона и других прописа 

којима је регулисана надлежност туристичке инспекције; доноси решења и стара се о извршењу донетих 

решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне 

преступе; учествује у заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; прикупља 

податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и информација; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке туристичкој инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње применом закона и других прописа којима је регулисана 

надлежност туристичке инспекције; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се 

организују у области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење 

инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема податке за план рада 

и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране инспектора; води 

евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКИ И УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, планира и организује рад сектора и има положај, овлашћења, дужности и 

одговорности инспектора; распоређује послове у сектору, даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; координира и надзире рад одељења у саставу сектора и усклађује рад сектора са потребама и радом 

других сектора у Секретаријату; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске прописе и ефекте 

на делокруг послова; прати и проучава стање у области инспекцијског деловања и даје предлоге за 

предузимање одговарајућих мера; остварује сарадњу са другим организационим јединицама Градске управе, 

органима, организацијама и установама изван Градске управе и ресорним министарствима; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за грађевинску инспекцију I 

 Начелник одељења – Грађевински инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу грађевински инспекцијски надзор на територији градских општина Нови Београд, Земун, Сурчин 

и Обреновац; врши надзор над применом закона и других прописа, прати и проучава стање у области 

инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; утврђује оперативне планове 

рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и информације и друге стручне 

и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, 

имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског 

надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

Одсек инспекцијског надзора 

 Шеф одсека – Грађевински инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; предузима 

управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски 

надзор на територији градских општина Нови Београд, Земун, Сурчин и Обреновац; израђује оперативне 

планове рада одсека; израђује извештајe, анализе и информације и друге стручне и аналитичке материјале о 

стању у области инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује и 
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координира заједничке акције; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним 

и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Грађевински инспектор – Координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на 

територији градских општина Нови Београд, Земун, Сурчин и Обреновац, за које у складу са законом 

одобрење издаје град, односно наведене градске општине; предузима управне радње и налаже управне мере 

у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски надзор; доноси решења и стара се о 

извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена 

кривична дела и привредне преступе; координира у припреми и извођењу заједничких акција инспекцијског 

надзора; остварује сарадњу са другим инспекцијским службама; обавља студијско-аналитичке послове за 

потребе одељења и сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспекторе, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Грађевински инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 16 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на 

територији градских општина Нови Београд, Земун, Сурчин и Обреновац, за које у складу са законом 

одобрење издаје град, односно наведене градске општине; предузима управне радње и налаже управне мере 

у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски надзор; доноси решења и стара се о 

извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена 

кривична дела и привредне преступе; учествује у заједничким акцијама које се организују у области 

инспекцијског надзора; прикупља податке, прати и анализира стање у области инспекцијског надзора; 

учествује у припреми извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови подршке грађевинској инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње у контроли примене прописа који регулишу грађевински 

инспекцијски надзор; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се организују у 

области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење 

инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема податке за план рада 
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и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране инспектора; води 

евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за грађевинску инспекцију II 

 Начелник одељења – Грађевински инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу грађевински инспекцијски надзор на територији градских општина Звездара, Вождовац, Гроцка, 

Младеновац и Сопот; врши надзор над применом закона и других прописа, прати и проучава стање у области 

инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; утврђује оперативне планове 

рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и информације и друге стручне 

и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, 

имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског 

надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одсек инспекцијског надзора 

 Шеф одсека – Грађевински инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; предузима 

управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски 

надзор на територији градских општина Звездара, Вождовац, Гроцка, Младеновац и Сопот; израђује 

оперативне планове рада одсека; израђује извештајe, анализе и информације и друге стручне и аналитичке 

материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; 

организује и координира заједничке акције; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних 

овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 
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 Грађевински инспектор – Координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на 

територији градских општина Звездара, Вождовац, Гроцка, Младеновац и Сопот, за које одобрење у складу 

са законом издаје град, односно наведене градске општине; предузима управне радње и налаже управне мере 

у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски надзор; доноси решења и стара се о 

извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена 

кривична дела и привредне преступе; координира у припреми и извођењу заједничких акција инспекцијског 

надзора; остварује сарадњу са другим инспекцијским службама; обавља студијско-аналитичке послове за 

потребе одељења и сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспекторе, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Грађевински инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 16 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на 

територији градских општина Звездара, Вождовац, Гроцка, Младеновац и Сопот, за које одобрење у складу 

са законом издаје град, односно наведене градске општине; предузима управне радње и налаже управне мере 

у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски надзор; доноси решења и стара се о 

извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена 

кривична дела и привредне преступе; учествује у заједничким акцијама које се организују у области 

инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у области инспекцијског надзора; 

учествује у припреми извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови подршке грађевинској инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње у контроли примене прописа који регулишу грађевински 

инспекцијски надзор; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се организују у 

области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење 

инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема податке за план рада 

и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране инспектора; води 

евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за грађевинску инспекцију III 

 Начелник одељења – Грађевински инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу грађевински инспекцијски надзор на територији градских општина Савски венац, Чукарица, 

Барајево и Лазаревац; врши надзор над применом закона и других прописа, прати и проучава стање у области 

инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; утврђује оперативне планове 

рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и информације и друге стручне 

и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, 

имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског 

надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

Одсек инспекцијског надзора 

 Шеф одсека – Грађевински инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; предузима 

управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски 

надзор на територији градских општина Савски венац, Чукарица, Барајево и Лазаревац; израђује оперативне 

планове рада одсека; израђује извештајe, анализе и информације и друге стручне и аналитичке материјале о 

стању у области инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује и 

координира заједничке акције; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним 

и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Грађевински инспектор – Координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на 

територији градских општина Савски венац, Чукарица, Барајево и Лазаревац, за које у складу са законом 

одобрење издаје град, односно наведене градске општине; предузима управне радње и налаже управне мере 

у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски надзор; доноси решења и стара се о 

извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена 

кривична дела и привредне преступе; координира у припреми и извођењу заједничких акција инспекцијског 

надзора; остварује сарадњу са другим инспекцијским службама; обавља студијско-аналитичке послове за 

потребе одељења и сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспекторе, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Грађевински инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 16 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на 

територији градских општина Савски венац, Чукарица, Барајево и Лазаревац, за које у складу са законом 

одобрење издаје град, односно наведене градске општине; предузима управне радње и налаже управне мере 

у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски надзор; доноси решења и стара се о 

извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена 

кривична дела и привредне преступе; учествује у заједничким акцијама које се организују у области 

инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у области инспекцијског надзора; 

учествује у припреми извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови подршке грађевинској инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње у контроли примене прописа који регулишу грађевински 

инспекцијски надзор; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се организују у 

области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење 

инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема податке за план рада 

и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране инспектора; води 

евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за грађевинску инспекцију IV 

 Начелник одељења – Грађевински инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу грађевински инспекцијски надзор на територији градских општина Врачар, Стари град, Палилула 

и Раковица; врши надзор над применом закона и других прописа, прати и проучава стање у области 

инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; утврђује оперативне планове 

рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и информације и друге стручне 
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и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, 

имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског 

надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одсек инспекцијског надзора 

 Шеф одсека – Грађевински инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира послове 

у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; предузима управне 

радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски надзор на 

територији градских општина Врачар, Стари град, Палилула и Раковица; израђује оперативне планове рада 

одсека; израђује извештајe, анализе и информације и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области 

инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује и координира 

заједничке акције; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким 

лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Грађевински инспектор – Координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Самостално обавља сложене стручне послове инспекцијског надзора над изградњом и 

коришћењем објеката на територији градских општина Врачар, Стари град, Палилула и Раковица, за које у 

складу са законом одобрење издаје град, односно наведене градске општине; предузима управне радње и 

налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски надзор; доноси 

решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве 

за учињена кривична дела и привредне преступе; координира у припреми и извођењу заједничких акција 

инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим инспекцијским службама; обавља студијско-аналитичке 

послове за потребе одељења и сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспекторе, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Грађевински инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 16 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на 

територији градских општина Врачар, Стари град, Палилула и Раковица, за које у складу са законом 
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одобрење издаје град, односно наведене градске општине; предузима управне радње и налаже управне мере 

у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски надзор; доноси решења и стара се о 

извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена 

кривична дела и привредне преступе; учествује у заједничким акцијама које се организују у области 

инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у области инспекцијског надзора; 

учествује у припреми извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови подршке грађевинској инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње у контроли примене прописа који регулишу грађевински 

инспекцијски надзор; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се организују у 

области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење 

инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема податке за план рада 

и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране инспектора; води 

евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за грађевинску инспекцију V 

 Начелник одељења – Грађевински инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у инспекцијском надзору над 

коришћењем и одржавањем зграда у складу са Законом о становању и одржавању зграда и другим 

прописима; прати и проучава стање у области инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање 

одговарајућих мера; утврђује оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује 

извештајe, анализе и информације и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског 

надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима 

у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 
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Одсек инспекцијског надзора 

 Шеф одсека – Грађевински инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; предузима 

управне радње и налаже управне мере у инспекцијском надзору над коришћењем и одржавањем зграда у 

складу са Законом о становању и одржавању зграда и другим прописима; израђује оперативне планове рада 

одсека; израђује извештајe, анализе и информације и друге стручне и аналитичке материјале о стању у 

области инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује и координира 

заједничке акције; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким 

лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Грађевински инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 13 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у инспекцијском надзору над 

коришћењем и одржавањем зграда у складу са Законом о становању и одржавању зграда и другим 

прописима; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање 

прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе; учествује у заједничким 

акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и анализира стање 

у области инспекцијског надзора; учествује у припреми извештаја и информација; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

Одељење за урбанистичку инспекцију 

 Начелник одељења – Урбанистички инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; обавља послове инспекцијског надзора у контроли примене прописа у области 

просторног планирања и урбанизма на територији града Београда у складу са законом; прати и проучава 

стање у области инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; утврђује 

оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и 

информације и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; остварује 

сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
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мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Урбанистички инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора у контроли примене прописа у области 

просторног планирања и урбанизма на територији града Београда у складу са законом; учествује у 

заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и 

анализира стање у области инспекцијског надзора; учествује у припреми извештаја и информација; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за 

инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови подршке урбанистичкој инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове у контроли примене прописа у области просторног планирања и 

урбанизма на територији града Београда у складу са законом; пружа подршку инспекторима; учествује у 

заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и 

материјале потребне за вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; 

припрема податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим пријавама; води евиденцију 

о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за аналитичке и стручно-оперативне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; израђује анализе, извештаје, информације и друге стручно-аналитичке материјале у 

области инспекцијског надзора из надлежности сектора; учествује у припреми плана инспекцијског надзора 

грађевинске и урбанистичке инспекције; анализира стања у области инспекцијског надзора и предлаже 

усклађивање плана са проценом ризика инспекцијског надзора; припрема саопштења и обавештења за 

јавност о планираним контролама, о стању у области надзора и предузетим мерама у вршењу инспекцијског 

надзора; припрема одговоре на притужбе на рад грађевинских и урбанистичких инспектора и одговоре на 

новинарска питања из надлежности сектора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних 

овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања послова; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља студијско-аналитичке послове: учествује у изради анализа, извештаја, 

информација, одговора и саопштења, планова и процена у области инспекцијског надзора из надлежности 

сектора; анализира месечне и периодичне извештаје о раду и врши обједињавање извештаја организационих 

целина у сектору; припрема податке за одговоре на притужбе на рад инспектора; прати прописе и даје 

мишљења у вези са применом прописа и општих аката из делокруга рада; ради на стварању и ажурирању 

базе података из надлежности одељења; обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Учествује у припреми анализа, информација и других стручно-аналитичких материјала 

инспекцијског надзора из надлежности сектора; прати прописе и пружа подршку службеницима који раде 

послове у вишим звањима; припрема податке и учествује у изради базе података из надлежности одељења; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Оперативно-евиденциони и технички послови 

Звање: Виши референт Број службеника 1 

Опис посла: Самостално и уз повремени надзор непосредног руководиоца, обавља оперативно-

евиденционе и техничке послове за потребе одељења и сектора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за извршење решења грађевинских инспектора 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и надзире 

рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга 

одељења; припрема и израђује план извршења решења грађевинских инспектора; стара се о наменском 

коришћењу средстава буџета опредељених за извршење решења; припрема уговоре чији је предмет извршење 

решења грађевинских инспектора; контролише исправност рачуна за извршене услуге и радове; припрема 

решење о трошковима извршења; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске прописе и ефекте 

на делокруг послова; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким 

лицима у циљу ефикасног обављања посла; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука или техничко-

технолошких наука (грађевинско инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Управни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Припрема и израђује уговоре чији је предмет извршење решења грађевинских 

инспектора; израђује решења о трошковима извршења и друга акта из оквира одељења; иницира код Градског 

јавног правобранилаштва подношење тужби за накнаду трошкова насталих извршењем решења преко другог 

лица; код надлежног органа иницира наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем 

принуде; учествује у припреми плана извршења решења грађевинских инспектора, извештаја и информација 

из делокруга одељења; прикупља податке и прати и анализира стање у делокругу рада; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови организације извршног поступка 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Припрема техничку документацију за јавне набавке радова; непосредно присуствује 

извршењу решења и даје упутства извршитељу; сачињава записник о радњама извршења; прикупља податке 

неопходне за спровођење извршења; врши контролу испостављених рачуна за извршене радове и услуге; 

сачињава спецификације неопходних радова и услуга; израђује анализе, извештаје, информације и друге 

стручне материјале из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка пословима организације извршног поступка 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Учествује у припреми техничке документације за јавне набавке радова; непосредно 

присуствује извршењу решења; прикупља податке неопходне за спровођење извршења; пружа подршку 

службеницима који раде послове у вишем звању у поступку контроле испостављених рачуна за извршене 

радове и услуге и сачињавања спецификације неопходних радова и услуга; ажурира базе података за потребе 

анализа, извештаја и информација из делокруга одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Оперативно-технички послови организације извршног поступка 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 6 

Опис посла: Врши припреме, обавештавање и координацију субјекта који учествују у извршењу; 

непосредно присуствује извршењу; учествује у сачињавању записника о поступку извршења; припрема 

податке и информације неопходне за спровођење извршења решења; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови спровођења извршног поступка 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 4 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге послове у поступку спровођења извршења 

решења; непосредно присуствује извршењу решења и предузима потребне радње; обавља послове 

премеравања и снимања терена за потребе других служби и за потребе откривања и сузбијања бесправне 

градње; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ, УПРАВНО-НАДЗОРНЕ, УПРАВНО-ПРАВНЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, планира и организује рад сектора; обавља најсложеније стручне послове из 

надлежности сектора; распоређује послове у сектору, даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; 

координира и надзире рад одељења у саставу сектора и усклађује рад сектора са потребама и радом других 

сектора у Секретаријату; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске прописе и ефекте на 

делокруг послова; припрема нормативна акта, стручна мишљења о нацртима и предлозима општих аката и 

мишљења у вези са применом прописа и општих аката; врши анализу описа послова радних места у 

Секретаријату и њихово правилно разврставање у звања и припрема израду предлога организације и 

систематизације радних места; прати примену закона и других прописа који се односе на приступ 

информацијама од јавног значаја и припрема одговоре на захтеве за информације од јавног значаја из 

надлежности Секретаријата; прати примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту података 

о личности; остварује сарадњу са другим организационим јединицама Градске управе, органима, 

организацијама и установама изван Градске управе и ресорним министарствима; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за нормативне и управно-надзорне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; обавља најсложеније стручне послове из надлежности одељења (нормативно-правне 
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послове: припрема нормативних аката, стручних мишљења о нацртима и предлозима општих аката и 

мишљења у вези са применом прописа и општих аката; управно-правне послове: решава најсложеније 

управне предмете: у другостепеном управном поступку из области комуналних инспекција градских 

општина; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ у изради првостепених управних аката 

комуналне инспекције, инспекције за заштиту животне средине, водне и туристичке инспекције из 

надлежности овог Секретаријата; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске прописе и ефекте 

на делокруг послова; израђује планове рада одељења, извештајe, анализе и информације и друге стручне и 

аналитичке материјале; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и 

физичким лицима у циљу ефикасног обављања надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Нормативни и управно-надзорни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Припрема нацрте нормативних аката, прибавља мишљења и разматра примедбе и 

мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката; остварује непосредан надзор увидом 

у управне предмете комуналне инспекције градске општине и предлаже мере за побољшање законитости и 

ефикасности; припрема инструкције градским општина у примени прописа; учествује у припреми 

појединачних управних аката у другостепеном управном поступку по жалбама на одлуке комуналних 

инспекција градских општина, одлука по ванредним правним средствима и других аката; одговора на тужбе 

у управним споровима; представља секретаријат на јавним расправама пред Управним судом; пружа стручну 

помоћ комуналним инспекторима градских општина; припрема анализе, извештаје, информације, стручне и 

аналитичке материјале; прати прописе и даје мишљење у вези са применом прописа и општих аката из 

надлежности органа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Управно-надзорни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис посла: Остварује непосредан надзор увидом у управне предмете комуналне инспекције градске 

општине и предлаже мере за побољшање законитости и ефикасности; даје мишљење у примени прописа 

комуналним инспекцијама градских општина; израђује појединачна управна акта у другостепеном управном 

поступку по жалбама на одлуке комуналних инспекција градских општина, одлуке по ванредним правним 

средствима, одговоре на тужбе у управним споровима; учествује у припреми нацрта нормативних аката; 

прати прописе и припрема мишљења за примену прописа; израђује анализе, извештаје, информације и друге 

стручне материјале из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као потребне компетенције 

за рад на радном месту. 
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Одељење за управно-правне послове за комунални и саобраћајни инспекцијски надзор и туристичку 

инспекцију 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; обавља најсложеније стручне послове из надлежности одељења (управно-правне 

послове: решава најсложеније управне предмете у првостепеном управном поступку и нормативно-правне 

послове: припрема нормативна акта, стручна мишљења о нацртима и предлозима општих аката и мишљења 

у вези са применом прописа и општих аката); прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске 

прописе и ефекте на делокруг послова; израђује планове рада одељења, извештајe, анализе и информације и 

друге стручне и аналитичке материјале; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, 

правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања надзора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за управно-правне послове за комунални и саобраћајни инспекцијски надзор 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад службеника у одсеку обавља сложене стручне послове у првостепеном управном 

поступку из области комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора; припрема нормативна акта и стручна 

мишљења о примени прописа и општих аката; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске 

прописе; предлаже мере за повећање ефикасности у раду; припрема анализе, извештаје, информације и друге 

стручне и аналитичке материјале из делокруга рада; обавља пословну комуникацију унутар и изван органа, 

чија је сврха прикупљање или размена информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Управно-правни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Израђује управна и друга појединачна акта у првостепеном управном поступку из области 

комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора (захтеви за покретање прекршајног поступка, пријаве за 

учињена кривична дела, привредни преступи, пријаве суду части, жалбе на решења Суда за прекршаје); 

разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку и даје инструкције за 

поступање првостепеног органа по жалби; координира у поступку припреме нацрта свих нормативних аката; 

прати прописе и припрема инструкције за примену прописа; представља секретаријат код Прекршајног суда 

у поступку покренутом по захтеву надлежног инспектора секретаријата; код Градског јавног 

правобранилаштва иницира подношење тужби за накнаду трошкова насталих извршењем решења преко 

другог лица; код надлежног органа иницира наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења 

путем принуде; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале из 

делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Управни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис посла: Израђује управна и друга појединачна акта у првостепеном управном поступку из области 

комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора (захтеви за покретање прекршајног поступка, пријаве за 

учињена кривична дела, привредни преступи, пријаве суду части, жалбе на решења Суда за прекршаје); 

разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку и даје мишљење за 

поступање првостепеног органа по жалби; прати прописе и припрема мишљења за примену прописа; 

учествује у припреми нацрта свих нормативних аката; израђује анализе, извештаје, информације и друге 

стручне материјале из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови подршке управним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Учествује у изради управних и других појединачних аката у првостепеном управном 

поступку из области комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора и разматрању жалби изјављених на 

одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку; прати прописе и пружа подршку у припреми 

мишљења за примену прописа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за управно-правне послове за инспекцијски надзор над трговином и туризмом 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад службеника у одсеку; обавља сложене стручне послове у првостепеном управном 

поступку из области инспекцијског надзора над трговином и туризмом; припрема нормативна акта и стручна 

мишљења о примени прописа и општих аката; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске 

прописе; предлаже мере за повећање ефикасности у раду; припрема анализе, извештаје, информације и друге 

стручне и аналитичке материјале из делокруга рада; обавља пословну комуникацију унутар и изван органа, 

чија је сврха прикупљање или размена информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 
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 Управни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Израђује управна и друга појединачна акта у првостепеном управном поступку из области 

инспекцијског надзора над трговином и туризмом (захтеви за покретање прекршајног поступка, пријаве за 

учињена кривична дела, привредни преступи, пријаве суду части, жалбе на решења Суда за прекршаје); 

разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку и даје мишљење за 

поступање првостепеног органа по жалби; прати прописе и припрема мишљења за примену прописа; код 

Градског јавног правобранилаштва иницира подношење тужби за накнаду трошкова насталих извршењем 

решења преко другог лица; код надлежног органа иницира наплату новчаних казни изречених у поступку 

извршења решења путем принуде; учествује у припреми нацрта свих нормативних аката; припрема 

извештаје, информације и друге стручне материјале из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови подршке управним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Учествује у изради управних и других појединачних аката у првостепеном управном 

поступку из области инспекцијског надзора над трговином и туризмом; учествује у разматрању жалби 

изјављених на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку; прати прописе; пружа подршку у 

припреми мишљења за примену прописа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за управно-правне послове инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; обавља најсложеније стручне послове из надлежности одељења (управно-правне 

послове: решава најсложеније управне предмете у првостепеном управном поступку и нормативно-правне 

послове: припрема нормативна акта, стручна мишљења о нацртима и предлозима општих аката и мишљења 

у вези са применом прописа и општих аката); прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске 

прописе и ефекте на делокруг послова; израђује планове рада одељења, извештајe, анализе и информације и 

друге стручне и аналитичке материјале; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, 

правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања надзора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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Одсек за управно-правне послове инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад службеника у одсеку; обавља сложене стручне послове у првостепеном управном 

поступку из области инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Управни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис посла: Израђује управна и друга појединачна акта у првостепеном управном поступку из области 

инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције (захтеви за покретање прекршајног поступка, 

пријаве за учињена кривична дела, привредни преступи, пријаве суду части, жалбе на решења Суда за 

прекршаје); разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку и даје 

мишљење за поступање првостепеног органа по жалби; прати прописе и припрема мишљења за примену 

прописа; код Градског јавног правобранилаштва иницира подношење тужби за накнаду трошкова насталих 

извршењем решења преко другог лица; код надлежног органа иницира наплату новчаних казни изречених у 

поступку извршења решења путем принуде; учествује у припреми нацрта свих нормативних аката; припрема 

извештаје, информације и друге стручне материјале из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови подршке управним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Учествује у изради управних и других појединачних аката у првостепеном управном 

поступку из области инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције; учествује у разматрању 

жалби изјављених на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку; прати прописе; пружа 

подршку у припреми мишљења за примену прописа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 
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делокруга одељења; обавља најсложеније стручне послове у првостепеном управном поступку из области 

грађевинске и урбанистичке инспекције; припрема нормативна акта, стручна мишљења о нацртима и 

предлозима општих аката и мишљења у вези са применом прописа и општих аката из делокруга послова; 

прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске прописе и ефекте на делокруг послова; израђује 

планове рада одељења, извештајe, анализе и информације и друге стручне и аналитичке материјале; остварује 

сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за управно-правне послове 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад службеника у одсеку; обавља сложене стручне послове у првостепеном управном 

поступку из области грађевинске и урбанистичке инспекције; разматра жалбе изјављене на одлуке које 

доносе инспектори у првостепеном поступку, даје инструкције за поступање првостепеног органа по жалби 

и сачињава одговоре на тужбе; обавља нормативне послове, прати примену прописа из надлежности 

грађевинског и урбанистичког инспекцијског надзора, припрема и израђује иницијативе за измену прописа 

које примењују грађевинска и урбанистичка инспекција; припрема анализе, извештаје, информације и друге 

стручне и аналитичке материјале из делокруга рада; обавља пословну комуникацију унутар и изван органа, 

чија је сврха прикупљање или размена информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Управно-правни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Израђује управна и друга појединачна акта у првостепеном управном поступку у 

предметима грађевинске инспекције и урбанистичке инспекције (решења, закључака, захтева за покретање 

прекршајног поступка, пријава за привредне преступе, кривичних пријава, пријава Суду части, жалби на 

решења Прекршајног суда); разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном 

поступку, даје инструкције за поступање првостепеног органа по жалби и сачињава одговоре на тужбе; код 

Градског јавног правобранилаштва иницира подношење тужби за накнаду трошкова насталих извршењем 

решења преко другог лица; код надлежног органа иницира наплату новчаних казни изречених у поступку 

извршења решења путем принуде; обавља нормативне послове, прати примену прописа из надлежности 

грађевинског и урбанистичког инспекцијског надзора, припрема иницијативе за измену прописа које 

примењују грађевинска и урбанистичка инспекција; израђује анализе, извештаје, информације и друге 

стручне и аналитичке материјале из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 



537 

 Управни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 9 

Опис посла: Израђује управна и друга појединачна акта у првостепеном управном поступку у 

предметима грађевинске инспекције и урбанистичке инспекције (решења, закључака, захтева за покретање 

прекршајног поступка, пријава за привредне преступе, кривичних пријава, пријава Суду части, жалби на 

решења Прекршајног суда); разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном 

поступку, даје предлоге за поступање првостепеног органа по жалби и припрема одговоре на тужбе; код 

Градског јавног правобранилаштва иницира подношење тужби за накнаду трошкова насталих извршењем 

решења преко другог лица; код надлежног органа иницира наплату новчаних казни изречених у поступку 

извршења решења путем принуде; учествује у поступку припреме нацрта нормативних аката; израђује 

анализе, извештаје, информације и друге стручне материјале из делокруга рада; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Послови подршке управним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 4 

Опис посла: Учествује у изради управних и других појединачних аката у првостепеном управном 

поступку у предметима грађевинске инспекције и урбанистичке инспекције и пружа подршку службеницима 

који раде послове у вишим звањима; прати прописе из надлежности грађевинског и урбанистичког 

инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за другостепени управни поступак из грађевинске области 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; обавља најсложеније стручне послове из надлежности одељења (нормативно-правне 

послове: припрема нормативних аката, стручних мишљења о нацртима и предлозима општих аката и 

мишљења у вези са применом прописа и општих аката; управно-правне послове: решава најсложеније 

управне предмете у другостепеном управном поступку); прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе и ефекте на делокруг послова; израђује планове рада одељења, извештајe, анализе и 

информације и друге стручне и аналитичке материјале; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима 

јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања надзора; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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Одсек за другостепени управни поступак из грађевинске области 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одсека, пружа стручну помоћ, координира и надзире 

рад запослених у одсеку; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из делокруга 

одсека; обавља најсложеније стручне послове из надлежности одељења (нормативно-правне послове: 

припрема нормативних аката, стручних мишљења о нацртима и предлозима општих аката и мишљења у вези 

са применом прописа и општих аката; управно-правне послове: решава најсложеније управне предмете у 

другостепеном управном поступку); прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске прописе и 

ефекте на делокруг послова; израђује планове рада одсека, извештајe, анализе и информације и друге стручне 

и аналитичке материјале; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и 

физичким лицима у циљу ефикасног обављања надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Управно-правни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 6 

Опис посла: Израђује појединачна управна акта у другостепеном управном поступку по жалбама на 

одлуке органа управе надлежних за грађевинске послове градских општина; припрема решења по основу 

службеног надзора; одлуке по ванредним правним средствима; решења по пресудама Управног суда; 

одговоре на тужбе у управним споровима и друге акте; прати прописе, даје мишљење у вези са применом 

прописа и општих аката из надлежности органа и учествује у изради нормативних аката; припрема анализе, 

извештаје, информације, стручне и аналитичке материјале; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Управни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Израђује појединачна управна акта у другостепеном управном поступку поводом 

изјављених жалби на одлуке органа управе надлежних за грађевинске послове градских општина; израђује 

решења по основу службеног надзора; одлуке по ванредним правним средствима; решења по пресудама 

Управног суда; израђује одговоре на тужбе у управним споровима и друге акте; учествује у припреми нацрта 

свих нормативних аката; учествује у припреми извештаја и информација; прати прописе и даје мишљење у 

вези са применом прописа и општих аката из надлежности органа; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 
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 Послови подршке управним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Учествује у изради појединачних управних аката у другостепеном управном поступку из 

делокруга одељења; прати прописе и пружа подршку службеницима који раде послове у вишим звањима; 

учествује у припреми мишљења у вези са применом прописа и општих аката; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-евиденциони и административни послови 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне, евиденционо-документационе и статистичке послове из делокруга 

сектора; евидентира, прати и ажурира податке о броју жалби изјављених на првостепене одлуке градских 

општина и начину решавања по жалбама у другостепеном управном поступку; прати и ажурира податке о 

броју тужби на одлуке другостепеног органа и начину решавања Управног суда по тужбама; стара се о 

достављању другостепених одлука и списа предмета првостепеном органу, односно Управном суду; 

припрема и обрађује податке потребне за израду извештаја, информација и стручно-аналитичких материјала 

из надлежности сектора; обавља административно-канцеларијске и техничке послове за потребе сектора – 

преузима пошту преко доставне књиге од писарнице, доставља примљене предмете, поднеске и другу пошту 

руководиоцима, раздужује окончане предмете у доставној књизи и исте упућује писарници ради архивирања, 

врши експедицију поште уписивањем у књигу ради доставе, прима и распоређује доставнице; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

Одељење за правне, аналитичке и административне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, планира и организује рад одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад службеника у одељењу; обавља сложене стручне послове из надлежности одељења; прати 

прописе из радних односа и обавештава запослене о њиховој примени; организује активности сектора у 

Секретаријату у области радних односа (радни циљеви, оцењивање, напредовање, стручно усавршавање, 

испуњење посебних услова радног места и др.), стара се о њиховој реализацији и успостављању евиденција 

са подацима о службеницима; израђује нормативна акта и стручна мишљења из делокруга одељења; израђује 

предлог организације и систематизације радних места у Секретаријату и предлог интерног и јавног конкурса 

за попуњавање радних места; припрема предлог одговора на захтеве за информације од јавног значаја из 

надлежности секретаријата; израђује план рада одељења, извештајe, анализе и информације и друге стручне 

и аналитичке материјале; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и 

физичким лицима у циљу ефикасног обављања надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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Одсек за правне и аналитичке послове 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека, распоређује послове на 

непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира послове 

у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење послова; израђује решења и 

друга појединачна акта из области радних односа, контролише евидентиране податке о службеницима, прати 

испуњење обавезе за полагање државног стручног испита, испита за инспекторе и посебног стручног испита 

за тржишног инспектора; у сарадњи са секторима, израђује план коришћења годишњих одмора, програм 

обука и стручног усавршавања запослених и пружа стручну помоћ у поступку израде радних циљева и 

оцењивања запослених; учествује у изради предлога организације и систематизације радних места у 

Секретаријату и нормативних аката; прати примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту 

података о личности, пружа подршку, потребна обавештења и непосредно сарађује са Лицем за заштиту 

података о личности у Градској управи града Београда; обавља пословну комуникацију унутар и изван 

органа, чија је сврха прикупљање или размена информација; израђује извештајe, анализе и информације и 

друге стручне и аналитичке материјале из делокруга рада и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Правни и аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Израђује решења и друга појединачна акта из области радних односа; прибавља податке, 

припрема предлог плана коришћења годишњих одмора и обједињује радне циљеве и извештаје о оцењивању 

запослених у Секретаријату; прати потребе и припрема предлоге за ангажовање незапослених лица ради 

обављања привремених и повремених послова; спроводи поступак издавања, уништавања и оглашавања 

ништавним службених легитимација инспектора; сачињава извештаје о кадровској структури запослених по 

врсти инспекције и пратећим пословима; припрема податке ради израде предлога одговора на захтеве за 

информације од јавног значаја из надлежности секретаријата; стара се о интерној персоналној документацији 

запослених; припрема извештаје, анализе, планове и друге стручне и аналитичке материјале из делокруга 

рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Подршка правним и аналитичким пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Учествује у изради појединачних аката из области радних односа; прати прописе и пружа 

подршку службеницима у вишем звању; учествује у изради извештаја, анализа, планова и других стручних и 

аналитичких материјала из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Стручно-евиденциони послови 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља евиденционо-документационе и статистичке послове из делокруга одељења; 

евидентира, прати и ажурира податке о кадровској структури запослених по врсти инспекције и пратећим 

пословима, приливу и одливу запослених, коришћењу годишњих одмора, коришћењу плаћеног одсуства, 

повредама на раду; државним стручним испитима, испитима за инспекторе и посебним стручним испитима 

за тржишног инспектора; обукама и стручним усавршавањима запослених; оцењивању запослених; 

ангажованим лицима и врсти посла по уговорима о обављању привремених и повремених послова; води 

регистар службених легитимација инспектора; врши контролу евиденција присутности на раду запослених и 

ангажованих лица, требовања за БУС-плус, требовања материјала и опреме за потребе Секретаријата; 

ажурира базе података за потребе припрема анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Административно-оперативни и евиденциони послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административно-евиденционе и техничке послове за потребе Секретаријата, 

који се односе на: израду евиденција присутности на раду запослених и ангажованих лица (карнет), 

требовање за БУС-плус, требовање материјала и опреме; обезбеђење евиденционих картица запослених; води 

евиденцију о задужењима за чување и употребу печата Секретаријата; обавља административно-

канцеларијске послове за потребе сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за административне послове 

 Шеф одсека 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека, распоређује послове на непосредне 

извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира послове у одсеку, 

пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење послова; организује обављање 

административно-канцеларијских послова за потребе свих сектора у Секретаријату, а по потреби обавља и 

административно-канцеларијске послове; предлаже мере за унапређење евиденције о предметима и усаглашава 

стање са писарницом; припрема извештаје о ажурности у решавању управних предмета и усаглашава са 

евиденцијом писарнице; припрема извештаје о раду одсека; обавља пословну комуникацију унутар и изван 

органа, чија је сврха прикупљање или размена информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 8 

Опис посла: Обавља административно-канцеларијске, техничке и друге послове за потребе сектора у 

Секретаријату: прима и отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; води евиденције о завођењу и 

развођењу предмета; врши пријем, евидентирање и достављање у рад аката и предмета; врши експедицију 

аката и архивирање предмета; обавља послове који се односе на унос и обраду података у електронској бази 

података о предметима; усаглашава евиденцију предмета са евиденцијом писарнице и припрема податке 

потребне за израду извештаја о раду; чува печат Секретаријата којим је задужен; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Административно-технички послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге рутинске послове из делокруга рада, уз 

повремени надзор непосредног руководиоца и упутства службеника са вишим звањем; прима, евидентира и 

отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; води књиге за доставу поште и припрема предмете за 

архивирање; врши унос података у електронској бази података о предметима; евидентира податке потребне 

за израду извештаја о раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке административним пословима 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге најједноставније рутинске послове из 

делокруга рада, уз стални надзор непосредног руководиоца и упутства службеника са вишим звањем; прима, 

евидентира и отпрема пошту; води књиге за доставу поште и припрема предмете за архивирање; врши унос 

података у електронској бази података о предметима; евидентира податке потребне за израду извештаја о 

раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одељења; обавља најсложеније стручне послове из надлежности одељења; припрема план прихода 

и расхода, измене финансијског плана, односно апропријација, планирање, спровођење и реализација јавних 

набавки и др.; обавља послове билансирања јавних потреба по појединим врстама јавних расхода, квартално 

праћење и извештавање о укупним средствима финансијског плана Секретаријата и прати остварења 

планираних прихода који се односе на финансијски план Секретаријата; припрема извештаје о кретању 

средстава финансијског плана за потребе Секретаријата за финансије: прати, анализира и проучава нове 

законске и подзаконске прописе и ефекте на делокруг послова; израђује планове рада одељења, извештајe, 

анализе и информације и друге стручне и аналитичке материјале; остварује сарадњу са другим органима, 

имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања надзора; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови планирања и реализације јавних набавки 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља сложене стручне послове јавних набавки који се односе на: планирање јавне 

набавке, израду конкурсне документације; израду аката у поступку јавне набавке и уговора о јавној набавци; 

прати извршења јавне набавке, реализацију уговора по спроведеним поступцима јавних набавки; учествује у 

раду комисија за спровођење поступака јавних набавки и обавља друге поступке који су повезани са 

поступком јавне набавке; сарађује са Службом за централизоване јавне набавке и контролу набавки; 

припрема анализе, извештаје, информације, стручне и аналитичке материјале из делокруга рада; прати 

прописе из делокруга рада и даје мишљење у вези са применом прописа и општих аката; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови јавних набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Учествује у планирању јавних набавки и изради конкурсне документације; израђује акте 

у поступку јавне набавке и уговоре о јавној набавци; прати извршења јавне набавке и друге поступке који су 

повезани са поступком јавне набавке; сарађује са Службом за централизоване јавне набавке и контролу 

набавки; учествује у припреми извештаја, програма, стручних материјала, анализа и информација; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Економско-финансијски послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Припрема финансијски план; прати реализацију планираних прихода и расхода; учествује 

у припреми уговора и прати њихову реализацију; припрема месечне квоте расхода; сачињава наредбе за 

књижење, захтеве и решења за пренос средстава; сачињава нацрте финансијских планова; израђује извештаје, 

програме, стручне материјале, анализе и информације; води евиденцију трошкова, евиденцију издатих и 

наплаћених прекршајних налога; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке економско-финансијским пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Прати реализацију планираних прихода и расхода; прати реализацију уговора; учествује 

у припреми месечне квоте расхода, припрема наредбе за књижење, захтеве и решења за пренос средстава; 

израђује извештаје, програме, стручне материјале, анализе и информације; води евиденцију трошкова, 

евиденцију издатих и наплаћених прекршајних налога; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Послови набавки 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Припрема податке и информације и обавља поједине радње у вези са планирањем 

набавки, израдом конкурсне документације, израдом аката у поступку набавке, израдом уговора о набавци, 
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праћењем извршења набавке и другим поступцима који су повезани са поступком набавке; води евиденцију 

о набавкама; сарађује са организационим јединицама Градске управе за послове централизоване јавне 

набавке и контролу набавки; учествује у припреми извештаја, програма, стручних материјала и информација; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Подршка пословима набавки 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља једноставније стручне и административно-техничке послове набавки, уз надзор, 

упутства и детаљна усмерења службеника у вишим звањима – учествује у припреми података и информација 

у вези са планирањем набавки; учествује у изради конкурсне документације, аката у поступку набавке, 

уговора о набавци и другим поступцима који су повезани са поступком набавке; прати извршење набавке; 

учествује у изради евиденције о набавкама и припреми извештаја, програма, стручних материјала и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

 Руководилац сектора – Начелник комуналне милиције 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда, Закону о комуналној милицији. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и 

најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит; положен испит за 

комуналног милиционара, у складу са чланом 16. став 1. Закона о комуналној милицији, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

ПОДРУЧНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА БЕОГРАД 

 Шеф Подручне организационе јединице Београд 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује, планира и координира рад комуналних милиционара, врши 

надзор, контролу њиховог рада и контролу употребе средстава принуде о чему одмах обавештава и подноси 

извештај начелнику комуналне милиције, као и извештаје о раду ПОЈ-а Београд; врши безбедносну процену 

извршења послова и одобрених асистенција; о стању у ПОЈ-у Београд по појединим областима, редовно, на 

састанцима анализира рад, а уочене пропусте и недостатке у раду одмах отклања; сачињава планове рада 

ПОЈ-а Београд, стара се о законитом и благовременом обављању послова комуналне милиције, ажурном и 

правилном вођењу прописаних евиденција и благовременом уносу предмета и података у апликације 

Сектора, може непосредно да обавља послове комуналног милиционара, обавља и друге послове по налогу 

руководиоца; даје смернице комуналним милиционарима о примени прописа из делокруга надзора, 

контроле, упозорења, усменог наређења, употребе средстава принуде, деловања у пружању асистенција; 

предлаже и припрема мере за спречавање нарушавања комуналног реда, координира и контролише рад 

Одељења ПОЈ-а Београд и комуналних милиционара, проверава притужбе на рад комуналних милиционара 

и предузима одговарајуће мере; проучава последице утврђеног стања у одговарајућој комуналној области; 
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утврђује проблеме и предлаже мере за решавање идентификованих проблема, сарађује са другим ужим 

унутрашњим јединицама у Сектору, другим секторима у Секретаријату, организационим јединицама Градске 

управе, као и органима, организацијама и установама изван Градске управе; обавља и друге послове по 

налогу начелника комуналне милиције. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни 

стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б” категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Заменик шефа Подручне организационе јединице Београд 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Помаже у раду шефу ПОЈ-а Београд у складу са смерницама начелника комуналне 

милиције, може непосредно да обавља послове комуналне милиције; обавља и одређене послове из делокруга 

комуналне милиције и то: даје смернице комуналним милиционарима о примени прописа из делокруга, 

контроле, упозорења, усменог наређења, деловања у пружању асистенција, предлаже мере за спречавање 

нарушавања комуналног и другог законом уређеног реда; стара се о законитом и благовременом обављању 

послова комуналне милиције и благовременом уносу предмета и података у апликације Сектора, сарађује са 

другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, другим секторима у Секретаријату, организационим 

јединицама Градске управе, обавља и друге послове по налогу шефа ПОЈ-а Београд и начелника комуналне 

милиције. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни 

стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б” категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор послова одељења Подручне организационе јединице Београд 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Помаже у раду шефу ПОЈ-а и заменику шефа ПОЈ-а Београд у координацији Одељења 

чијим радом координира у оквиру смерница начелника комуналне милиције; може непосредно да обавља 

послове комуналне милиције; даје смернице комуналним милиционарима о примени прописа из делокруга 

надзора, контроле, упозорења, усменог наређења, употребе средстава принуде, деловања у пружању 

асистенција, предлаже и припрема мере за спречавање нарушавања комуналног реда; сарађује са другим 

ужим унутрашњим јединцима у Сектору, другим секторима у Секретаријату, организационим јединицама 

Градске управе, као и органима, организацијама и установама изван Градске управе; у случају потребе 

обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу начелника 

комуналне милиције, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у 

струци; положен државни стручни испит, положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б” 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење Београд Оперативни центар 

 Начелник одељења – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са смерницама шефа ПОЈ-а Београд и начелника комуналне милиције 

организује, координира и усклађује рад у Одељењу, врши контролу и даје смернице комуналним 
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милиционарима за извршавање послова; прати прописе; израђује анализе, извештаје и информације из 

делокруга Одељења; стара се о законитом и благовременом обављању послова у Одељењу, ажурном и 

правилном вођењу прописаних евиденција и благовременом уносу предмета и података у апликације 

Сектора. Остварује сталну пословну комуникацију са ужим унутрашњим јединицама у Сектору, а са 

органима инспекције Градских општина и Града и полиције када је потребно да се пренесу информације за 

остваривање успешног рада Одељења. Самостално обавља најсложеније послове из оквира Одељења; у 

случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б“ 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек Оперативног центра 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека; планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; редовно подноси извештај о раду Одсека; обавља најсложеније 

послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара у смени; предлаже мере за побољшање 

ефикасности; израђује писани дневни и недељни извештај о раду; остварује сталну пословну комуникацију 

унутар ПОЈ-а Београд, а са органима инспекције Градских општина и Града и полиције када је потребно да 

се пренесу информације за остваривање успешног рада Одсека; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б“ 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови извештавања и информисања у Оперативном центру 

Звање: Саветник Број службеника: 7 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену и са Одсеком за планирање послова и координацију у 

Одељењима Београд Центар, Београд Север – Исток, Београд Југ и Београд Запад; упознаје са радом и 

догађајима претходне смене и са бројним стањем у ПОЈ-у Београд, најважнијим пословима и реализацијом 

планираних послова, наређења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне 

милиције на дужности у оквиру ПОЈ-а Београд; прати сва дешавања на терену, координира рад и по потреби 

упућује комуналне милиционара на извршење хитних послова; издаје послове путем средстава везе и прати 

извршење издатих послова, води евиденцију примљених и реализованих пријава грађана. Размењује 

информације са надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује битне информације за 

непосредан рад, прати реализацију асистенције у складу са планом асистенције; по потреби врши корекцију 

дневног плана ангажовања патрола, врши пријем усмених и писаних извештаја патрола; води рачуна да се 

све евиденције, извештаји и друга документа чувају у складу са прописима о канцеларијском пословању; 

израђује дневне извештаје о раду; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији 

града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови припреме извештаја у Оперативном центру 

Звање: Саветник Број службеника: 5 

Опис послова: Послове обавља на телефону и персоналном рачунару; води евиденцију примљених 

пријава и друге евиденције из делокруга ПОЈ-а Београд и сачињава извештаје за потребе Оперативног центра; 

пружа потребна обавештења грађанима; израђује извештај о раду смене на дужности; прима послове и 

инструкције и упознаје остале комуналне милиционаре о задатим пословима. Размењује информације са 

надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује битне информације за непосредан рад; у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Контролор оператер на радио везама 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 6 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену и са Одсеком за планирање послова и координацију у 

Одељењима Београд Центар, Београд Север – Исток, Београд Југ и Београд Запад; врши контролу пријава о 

комуналним проблемима и прати њихову реализацију; упознаје са радом и догађајима претходне смене и са 

бројним стањем у ПОЈ-у Београд, тежишним пословима и реализацијом планираних послова, наређења и 

асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције на дужности у оквиру ПОЈ-

а Београд, прати сва дешавања на терену; издаје послове путем средстава везе и прати извршење издатих 

послова, води дневник примљених и реализованих пријава грађана; прати реализацију асистенције у складу 

са планом асистенције; врши пријем усмених и писаних извештаја патрола, води рачуна да се све евиденције, 

извештаји и друга документа чувају у складу са прописима о канцеларијском пословању; израђује дневне 

извештаје о раду. Размењује информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације 

потребне за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Контролор оператер на телефонским везама 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 5 

Опис послова: Врши контролу и унос података у базе и апликације Сектора; даје предлоге за измене 

и побољшање прописа кроз практичан рад; пружа потребне информације грађанима на њихов упит; попуњава 

и даје статистичке податке о учинку смене; анализира и израђује извештај о раду смене на дужности. 

Размењује информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; у 

случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Стручни оператер на радио везама 

Звање: Сарадник Број службеника: 4 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену и са Одсеком за планирање послова и координацију у 

Одељењима Београд Центар, Београд Север – Исток, Београд Југ и Београд Запад; упознаје са радом и 

догађајима претходне смене и са бројним стањем у ПОЈ-у Београд, тежишним пословима и реализацијом 

планираних послова, примене овлашћења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника 

комуналне милиције на дужности у оквиру ПОЈ-а Београд, прати сва дешавања на терену; координира рад и 

по потреби упућује комуналне милиционаре на извршење хитних послова, издаје послове путем средстава 

везе и прати извршење издатих послова; води дневник примљених и реализованих пријава грађана, прати 

реализацију асистенције у складу са планом асистенције; по потреби врши корекцију дневног плана 

ангажовања патрола; врши пријем усмених и писаних извештаја патрола, води рачуна да се евиденције, 

извештаји и друга документа чувају у складу са прописима о канцеларијском пословању, израђује дневне 

извештаје о раду. Размењује информације са надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује 

информације за непосредан рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији 

града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Стручни оператер на телефонским везама 

Звање: Сарадник Број службеника: 4 

Опис послова: Врши пријем и контролу пријава из делокруга Сектора; води евиденције примљених 

пријава, обавештења и информација датих странкама; води евиденцију прослеђених пријава другим 

органима; припрема податке и информације од значаја за рад комуналних милиционара на дужности; 

израђује извештај о раду смене на дужности; одговара на позиве грађана. Размењује и прикупља информације 

унутар Одсека и са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, а повремено и са надлежним 

инспекцијским службама; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Оператер на радио везама 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену и са Одсеком за планирање послова и координацију у 

Одељењима Београд Центар, Београд Север – Исток, Београд Југ и Београд Запад, упознаје са радом и 

догађајима претходне смене и са бројним стањем у ПОЈ-у Београд, тежишним пословима и реализацијом 

планираних послова, наређења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне 

милиције на дужности у оквиру ПОЈ-а Београд; прати сва дешавања на терену, врши пријем пријава грађана 

о комуналним проблемима и прослеђује их даље на рад; издаје послове путем средстава везе и прати 

извршење издатих послова; води дневник примљених и реализованих пријава грађана, прати реализацију 

асистенције у складу са планом асистенције; врши пријем усмених и писаних извештаја патрола, води рачуна 

да се све евиденције, извештаји и друга документа чувају у складу са прописима о канцеларијском 

пословању; израђује дневне извештаје о раду. Остварује комуникацију унутар Одељења; у случају потребе 

обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж или 

најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни 

испит; положен испит за комуналног милиционара., као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Оператер на телефонским везама 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 1 

Опис послова: Пружа подршку у вођењу евиденције примљених пријава, обавештења, информација 

датих странкама и прослеђених пријава другим органима; прикупља податке неопходне за израду извештаја; 

врши пријем пријава и одговара на основне упите грађана. Остварује комуникацију унутар Одељења; у 

случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Комунални милиционар – Помоћни оператер на радио везама 

Звање: Виши референт Број службеника: 5 

Опис послова: Обавља послове у радио-телефонском саобраћају са патролама на терену и са другим 

Одељењима унутар ПОЈ-а Београд; прима оперативне податке, контролише их и на основу њих израђује 

редовне рутинске извештаје о раду смене; врши пријем пријава грађана о комуналним проблемима, обрађује 

их, контролише и доставља непосредном руководиоцу; прослеђује налоге за поступање путем средстава везе 

и прати њихово извршење; врши пријем и контролу усмених и писаних извештаја патрола. Размењује 

информације унутар Одсека и са другим Одељењима ПОЈ-а Београд потребне за оперативни рад; у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Помоћни оператер на телефонским везама 

Звање: Виши референт Број службеника: 5 

Опис послова: Врши пријем, контролу исправности и води иницијалну обраду примљених пријава; 

пружа основна обавештења грађанима; израђује извештај о раду смене на дужности. Размењује информације 

унутар Одсека и са другим Одељењима ПОЈ-а Београд, прикупља и размењује информације потребне за 

оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и 

друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Подршка помоћном оператеру на телефонским везама 

Звање: Млађи референт Број службеника: 5 

Опис послова: Помаже у прикупљању података за формирање извештаја о поднетим пријавама; пружа 

подршку у давању обавештења грађанима; помаже у изради извештаја о раду смене на дужности. Размењује 

информације унутар Одсека, прикупља и размењује информације за оперативни рад; у случају потребе 

обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 
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Одсек за планско-административне послове 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека; планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; редовно подноси извештај о раду Одсека; обавља најсложеније 

послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара у смени; предлаже мере за побољшање 

ефикасности; сачињава краткорочне планове послова и активности, израђује писане извештаје о раду Одсека; 

остварује комуникацију унутар ПОЈ-а Београд, са органима инспекције Градских општина, Града и полиције 

у преносу информација за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б“ 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови припреме и контроле планова 

Звање: Саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Стара се о реализацији планова активности ПОЈ-а Београд; анализира реализоване 

планове активности и врши контролу правовремености извршавања послова; сачињава периодичне планове 

активности за ПОЈ Београд; учествује у сачињавању краткорочних планирања послова са циљем 

превентивног деловања, као и упутстава за рад комуналних милиционара. Размењује битне информације и 

савете са надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује информације за непосредан рад; у 

случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови израде извештаја и ажурирања базе података 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 5 

Опис послова: Обавља послове прегледања и прослеђења предмета и аката насталих на терену и 

приликом асистенција на даљу обраду; израђује извештаје о току предмета и аката; води и ажурира 

евиденције и базе података; прати реализацију и учествује у вођењу евиденција, израђује извештаје о 

асистенцијама на територији града; врши обједињавање свих планских докумената у ПОЈ-у Београд. 

Размењује информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; у 

случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Комунални милиционар – Послови вођења евиденције предмета 

Звање: Сарадник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове вођења евиденција прекршајних налога и овлашћења у поступању 

комуналних милиционара према организационим јединицама у ПОЈ Београд; припрема и контролише 

податке од значаја за издавање прекршајног налога, разврстава и улаже у предмете доказе о уручењу 

прекршајних налога. Размењује информације унутар Одсека и са другим ужим унутрашњим јединицама у 

Сектору, а повремено и са надлежним инспекцијским службама; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови припреме података 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 2 

Опис послова: Пружа подршку у прикупљању података и информације за рад; пружа подршку у 

вођењу евиденција издатих прекршајних налога; пружа подршку у припреми података неопходних за израду 

извештаја и обавезних евиденција Сектора, разврстава и улаже у предмете доказе о уручењу прекршајних 

налога. Остварује комуникацију унутар Одељења; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд.. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Комунални милиционар – Евидентичар 

Звање: Виши референт Број службеника: 2 

Опис послова: Врши пријем, контролу исправности, разврстава и прослеђује предмете и акте настале 

у раду на терену; прима поднеске, пријаве, врши њихову евиденцију и доставља их руководиоцу; сачињава 

извештај о дневном стању предмета по различитим областима. Размењује информације унутар Одсека и са 

другим Одељењима ПОЈ-а Београд, прикупља и размењује информације потребне за оперативни рад; у 

случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Евидентичар сарадник 

Звање: Млађи референт Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља најосновније административно-канцеларијске послове за потребе Одсека, 

помаже у разврставању и прослеђивању предмета и аката насталих у раду на терену; помаже у пријему 

поднесака, пријава и доставља их руководиоцу; помаже у вођењу обавезних евиденција, разврстава и улаже 

у предмете доказе о уручењу прекршајних налога и сачињавању извештаја о дневном стању предмета по 

различитим областима. Размењује информације унутар Одсека, прикупља и размењује информације за 

оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и 

друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 
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Одсек за документаристичко-техничке послове 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Сарадник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека; планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; подноси извештај о раду Одсека; обавља најсложеније послове у 

Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за побољшање ефикасности рада; 

израђује дневне и недељне извештаје о раду, стара се о благовременом пријему, разврставању, улагању и 

евидентирању прекршајних налога сачињених електронским путем, као и разврставању и улагању доказа о 

уручењу прекршајних налога. Размењује информације и податке са надлежним инспекцијским службама и 

са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; 

у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове 

по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

као и компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Евидентичар 

Звање: Виши референт Број службеника: 6 

Опис послова: Обавља послове прикупљања и контроле података за израду извештаја о стању 

предмета по различитим областима; прикупља податке неопходне за обраду предмета и контролише акте 

настале на терену; обавља послове пријема, разврставања, улагања и евидентирања прекршајних налога 

сачињених електронским путем, као и послове разврставања и улагања доказа о уручењу прекршајних 

налога; врши пријем пријава, њихово евидентирање и достављање у рад; врши административно-техничке 

послове обраде података за унос у евиденције Сектора, прима поднеске, пријаве, врши њихову евиденцију и 

доставља их руководиоцу. Размењује информације унутар Одсека и са другим Одељењима ПОЈ-а Београд, 

прикупља и размењује информације потребне за оперативни рад; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и 

компетенције за рад на радном месту. 

Група за планирање, израду и контролу дигиталне документације 

 Руководилац групе 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Планира рад, координира и надзире рад запослених извршилаца у групи; израђује 

извештаје о раду; пружа стручну помоћ и конкретне смернице за рад непосредним извршиоцима; предлаже 

мере и подноси предлоге за побољшање ефикасности рада; сачињава краткорочне планове послова и 

активности, стара се о конзистентности и очуваности дигиталне документације, даје предлоге за сачињавање 

Оперативног и Стратешког плана рада Сектора и Плана снимања. Размењује информације и податке са 

надлежним инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, прикупља и 

размењује информације за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на 

територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа 

ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 
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 Комунални милиционар – Послови припреме и контроле планова 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Стара се о реализацији планова активности ПОЈ-а Београд; анализира реализоване 

планове активности и врши контролу правовремености извршавања послова; сачињава периодичне планове 

активности за ПОЈ Београд, учествује у изради предлога за сачињавање Оперативног и Стратешког плана 

рада Сектора и Плана снимања; учествује у сачињавању краткорочних планирања послова са циљем 

превентивног деловања, као и упутстава за рад комуналних милиционара. Размењује битне информације и 

савете са надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује информације за непосредан рад; у 

случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови израде извештаја и ажурирања базе података 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове планирања и израде дигиталне документације; ажурира евиденције и 

базе података Сектора; врши конверзију документације из једног облика у други тако да садржај остане 

сачуван; припрема анализе и извештаје на основу стандардних захтева из база и евиденција Сектора за 

послове комуналне милције. Размењује информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује 

информације за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији 

града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Евидентичар 

Звање: Виши референт Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове израде дигиталне документације; врши архивирање дигиталне 

документације за потребе Сектора. Размењује информације унутар Групе, а са другим Одељењима ПОЈ-а 

Београд прикупља и размењује информације потребне за оперативни рад; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за аудио и видео снимање у области паркирања и безбедности саобраћаја 

 Начелник одељења – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, 

аналитичке способности, самосталан рад без надзора шефа ПОЈ-а Београд и доношење одлука у сложеним 

случајевима само уз општа усмерења и упутства шефа ПОЈ-а Београд. У складу са смерницама начелника 

комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд организује, координира и усклађује рад у Одељењу, врши 

контролу и даје смернице комуналним милиционарима за извршавање послова; прати прописе и даје 
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предлоге за њихову измену и усаглашавање са потребама посла; израђује анализе, извештаје и информације 

из делокруга Одељења; стара се о законитом и благовременом обављању послова у Одељењу; самостално 

обавља најсложеније послове из оквира Одељења; остварује комуникацију са ужим унутрашњим јединицама 

Сектора, а са органима инспекције Градских општина, Града и полиције размењује информације за 

остваривање успешног рада Одељења; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на 

територији града Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б” 

категорији, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за анализу и обраду снимљених података 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека; планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; редовно подноси извештај о раду Одсека; обавља најсложеније 

послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара у смени; предлаже мере за побољшање 

ефикасности; израђује писани дневни и недељни извештај о раду; остварује сталну пословну комуникацију 

унутар ПОЈ-а Београд, а са органима инспекције Градских општина и Града и полиције када је потребно да 

се пренесу информације за остваривање успешног рада Одсека; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б” 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови обраде и анализе података 

Звање: Саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; анализира 

и обрађује податке за потребе Одељења; прима и обрађује фотографије послате са терена, на основу којих се 

креира прекршајни налог; врши контролу доспелих фотографија (квалитета, тачности података, процену 

прекршаја) и на основу тога прослеђује или враћа на исправку приспеле податке; израђује 

фотодокументацију и службену белешку за предмете који не могу бити електронски креирани; прима налоге 

и инструкције и упознаје остале комуналне милиционаре о пословима, води евиденције о службеним 

белешкама за предмете који не могу бити електронски креирани или садрже неки недостатак. Размењује 

информације са надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује битне информације за 

непосредан рад. У случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и 

друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 
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 Комунални милиционар – Стручни оператер на обради података 

Звање: Сарадник Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; прима и 

обрађује фотографије послате са терена, на основу којих се креира прекршајни налог; врши контролу 

доспелих фотографија (квалитета, тачности података, процену прекршаја) и на основу тога прослеђује или 

враћа на исправку приспеле податке; израђује фотодокументацију и службену белешку за предмете који не 

могу бити електронски креирани или садрже неки недостатак. Размењује информације са надлежним 

инспекцијским службама, прикупља и размењује информације за оперативни рад; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Оператер на обради података 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; пружа 

подршку пријема и обраде фотографија послате са терена, на основу којих се креира прекршајни налог; 

пружа подршку у контроли доспелих фотографија (квалитета, тачности података, процену прекршаја) и на 

основу тога прослеђује или враћа на исправку приспеле податке; израђује фотодокументацију и службену 

белешку за предмете који не могу бити електронски креирани. Остварује комуникацију унутар Одељења; у 

случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Комунални милиционар – Помоћни оператер на обради података 

Звање: Виши референт Број службеника: 4 

Опис послова: Врши пријем, контролу, исправности и води иницијалну обраду примљених 

фотографија послатих са терена; израђује фотодокументацију и службену белешку за предмете који не могу 

бити електронски креирани. Размењује информације унутар Одсека и са другим Одељењима ПОЈ-а Београд, 

прикупља и размењује информације потребне за оперативни рад; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Подршка помоћном оператеру на телефонским везама 

Звање: Млађи референт Број службеника: 13 

Опис послова: Пружа подршку у пријему, контроли, исправности и води иницијалну обраду 

примљених фотографија послатих са терена; пружа подршку при изради фотодокументације и службене 

белешке за предмете који не могу бити електронски креирани. Размењује информације унутар Одсека, 

прикупља и размењује информације за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 
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Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

Одсек за евидентирање обавештења и прекршајних налога насталих снимањем јавног места 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека; планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; редовно подноси извештај о раду Одсека; обавља најсложеније 

послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара у смени; предлаже мере за побољшање 

ефикасности; израђује писани дневни и недељни извештај о раду; остварује сталну пословну комуникацију 

унутар ПОЈ-а Београд, а са органима инспекције Градских општина и Града и полиције када је потребно да 

се пренесу информације за остваривање успешног рада Одсека; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б“ 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови израде планова и извештаја 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Планира послове, обавља најсложеније послове у Одсеку; сачињава краткорочне 

планове послова и активности, израђује писани дневни и недељни извештај о раду. Све радње врши 

самостално уз општа усмерења и упутства руководиоца у сложеним случајевима. Прати реализацију 

годишњег и оперативног плана рада Сектора и сачињава предлоге за измену планова, припрема материјале 

са предлозима и мишљењем за ефикаснију примену овлашћења а по различитим областима регулисања 

комуналног реда, као и за сачињавање Плана снимања. Размењује информације и податке са надлежним 

инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, прикупља и размењује 

информације за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији 

града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови припреме планова 

Звање: Саветник Број службеника: 3 

Опис послова: Стара се о реализацији планова активности Одељења; анализира реализоване планове 

активности и врши контролу правовремености извршавања послова; сачињава периодичне планове 

активности за Одељење; учествује у сачињавању краткорочних планирања послова са циљем превентивног 

деловања, као и упутстава за рад комуналних милиционара. Размењује битне информације и савете са 

надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује информације за непосредан рад; у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Контролор евиденција и обрада података 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 5 

Опис послова: Обавља послове прегледања и прослеђења предмета и аката унутар Одсека и доставља 

их на даљу обраду; израђује извештаје о току предмета и аката; води и ажурира евиденције Сектора; прати 

реализацију и учествује у вођењу евиденција и обради података, разврстава и улаже доказе о уручењу 

обавештења и прекршајног налога у предмете. Размењује информације унутар и изван Сектора, прикупља и 

размењује информације за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на 

територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа 

ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови припреме за евиденције и обраду података 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 2 

Опис послова: Пружа подршку у прикупљању података и информације за рад; пружа подршку у 

вођењу евиденција издатих прекршајних налога и обавештења; пружа подршку у припреми података 

неопходних за израду извештаја и обавезних евиденција, разврстава и улаже доказе о уручењу обавештења 

и прекршајног налога у предмете. Остварује комуникацију унутар Одељења за снимање, контролу, техничку 

обраду и праћење паркирања; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији 

града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Комунални милиционар – Евидентичар за обраду података 

Звање: Виши референт Број службеника: 4 

Опис послова: Врши пријем, контролу исправности, разврстава и прослеђује обавештења и 

прекршајне налоге настале у раду Одељења; прима обавештења и прекршајне налоге и врши њихову 

евиденцију, разврстава и улаже доказе о уручењу обавештења и прекршајног налога у предмете и доставља 

их руководиоцу; сачињава извештај о дневном стању предмета. Размењује информације унутар Одсека и са 

другим Одељењима ПОЈ-а Београд, прикупља и размењује информације потребне за оперативни рад; у 

случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Помоћни евидентичар за обраду података 

Звање: Млађи референт Број службеника: 7 

Опис послова: Обавља најосновније административно-канцеларијске послове за потребе Одсека, 

помаже у разврставању и прослеђивању обавештења и прекршајних налога насталих у раду Одељења; помаже 

у пријему обавештења и прекршајних налога и доставља их руководиоцу; помаже у вођењу обавезних 

евиденција и сачињавању извештаја о дневном стању предмета, разврставању и улагању доказа о уручењу 
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обавештења и прекршајног налога у предмете. Размењује информације унутар Одсека, прикупља и размењује 

информације за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији 

града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

Одељење Београд Центар 

 Начелник одељења – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, 

аналитичке способности, самосталан рад без надзора шефа ПОЈ-а Београд и доношење одлука у сложеним 

случајевима само уз општа усмерења и упутства шефа ПОЈ-а Београд. У складу са смерницама начелника 

комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд организује, координира и усклађује рад у Одељењу, врши 

контролу и даје смернице комуналним милиционарима за извршавање послова; прати прописе и даје 

предлоге за њихову измену и усаглашавање са потребама посла; израђује анализе, извештаје и информације 

из делокруга Одељења; стара се о законитом и благовременом обављању послова у Одељењу; самостално 

обавља најсложеније послове из оквира Одељења; остварује комуникацију са ужим унутрашњим јединицама 

Сектора, а са органима инспекције Градских општина, Града и полиције размењује информације за 

остваривање успешног рада Одељења; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на 

територији града Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б” 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек Стари град – Врачар 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за 

побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак рејона 

возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и полиције у 

размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б” 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Стручно-оперативни послови 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 
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пешке или службеним возилом; припрема извештаје о реализацији послова из дневних распореда и примени 

овлашћења комуналног милиционара; прати реализацију годишњег и оперативног плана рада Сектора и 

сачињава предлоге за измену планова, припрема материјале са предлозима и мишљењем за ефикаснију 

примену овлашћења а по различитим областима регулисања комуналног реда; реализује одлуке и закључке 

са заједничких састанака са инспекцијским службама. Остварује сарадњу са инспекцијским службама и 

полиције у размени информација за остваривање успешног рада; стара се о исправности и сигурности превоза 

са службеним возилом. Обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б” 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Оперативни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 8 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; пружа подршку у припреми извештаја и припрема потребне податке о 

реализацији послова из дневних распореда и примени овлашћења комуналног милиционара; учествује и 

припрема извештај о стању извршених асистенција по различитим областима регулисања комуналног реда. 

Размењује битне информације и савете са надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује 

информације за непосредан рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 10 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и примени овлашћења; 

ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује информације унутар и 

изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови теренске подршке 

Звање: Сарадник Број службеника: 4 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; даје обавештења и информације о поступању и изреченим мерама по 
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поднетим пријавама; обједињава пријаве за обавештавање другог надлежног органа за предузимање мера из 

надлежности тог органа. Размењује информације унутар Одељења ПОЈ-а Београд, са надлежним 

инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, прикупља и размењује 

информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о поступању и за 

оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, поднетим пријавама, 

петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар Одељења, стара се о 

исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Комунални милиционар 

Звање: Виши референт Број службеника: 7 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, 

прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 

службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа 

ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови сарадње 

Звање: Референт Број службеника: 15 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом. Размењује информације у оквиру Одељења, прикупља и размењује 

информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт Број службеника: 63 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз упутства службеника са 

вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност врши пешке или 
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службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и сигурности превоза 

са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

Одсек Савски венац – Вождовац 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за 

побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак рејона 

возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и полиције у 

размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; возачка дозвола „Б“ категорије, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Комунални милиционар – Стручно-оперативни послови 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; припрема извештаје о реализацији послова из дневних распореда и примени 

овлашћења комуналног милиционара; прати реализацију годишњег и оперативног плана рада Сектора и 

сачињава предлоге за измену планова, припрема материјале са предлозима и мишљењем за ефикаснију 

примену овлашћења а по различитим областима регулисања комуналног реда; реализује одлуке и закључке 

са заједничких састанака са инспекцијским службама. Остварује сарадњу са инспекцијским службама и 

полицијом у размени информација за остваривање успешног рада; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом. Обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б“ 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Оперативни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 6 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; пружа подршку у припреми извештаја и припрема потребне податке о 

реализацији послова из дневних распореда и примени овлашћења комуналног милиционара; учествује и 

припрема извештај о стању извршених асистенција по различитим областима регулисања комуналног реда. 

Размењује битне информације и савете са надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује 
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информације за непосредан рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 7 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и примени овлашћења; 

ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује информације унутар и 

изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови теренске подршке 

Звање: Сарадник Број службеника: 3 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; даје обавештења и информације о поступању и изреченим мерама по 

поднетим пријавама; обједињава пријаве за обавештавање другог надлежног органа за предузимање мера из 

надлежности тог органа. Размењује информације унутар Одељења ПОЈ-а Београд, са надлежним 

инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, прикупља и размењује 

информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 3 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о поступању и за 

оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, поднетим пријавама, 

петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар Одељења, стара се о 

исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж или 

најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни 

испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Комунални милиционар 

Звање: Виши референт Број службеника: 10 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, 

прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 

службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа 

ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт Број службеника: 69 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз упутства службеника са 

вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност врши пешке или 

службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и сигурности превоза 

са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

Одсек за планирање послова и координацију 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за 

побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак рејона 

возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и полиције у 

размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б“ 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Контролор извештаја комуналних милиционара 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Израђује дневне налоге за реализацију задатих послова патрола на терену; води 

успостављене евиденције у Одсеку и ажурира базе података за сачињавање стандардних извештаја; врши 

обраду предатих налога за извршење послова и о карактеристичним догађајима извештава шефа Одсека; 

израђује месечни план ангажовања патрола. Остварује комуникацију са ужим унутрашњим јединицама 

Сектора и са органима инспекције Градских општина и Града, прикупља или размењује информације за 

остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Контролор оператер на радио везама 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени, води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену у Одељењу Београд Центар; врши контролу пријава о 

комуналним проблемима и прати њихову реализацију, упознаје са радом и догађајима претходне смене и са 

бројним стањем у Одељењу, тежишним пословима и реализацијом планираних послова, наређења и 

асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције на дужности у оквиру 

Одељења, прати сва дешавања на терену; прослеђује налоге за поступање путем средстава везе и прати 

извршење издатих налога; води дневник примљених и реализованих пријава грађана, прати реализацију 

асистенције у складу са планом асистенције; врши пријем усмених и писаних извештаја патрола, израђује 

дневне извештаје о раду. Размењује информације унутар и изван Сектора када је потребно да прикупи и 

размени информације за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на 

територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа 

ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Оператер на радио везама 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 7 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену и са Одсеком за планирање послова и координацију у 

Одељењу, упознаје са радом и догађајима претходне смене и са бројним стањем у ПОЈ-у Београд, тежишним 

пословима и реализацијом планираних послова, наређења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање 

припадника комуналне милиције у Одељењу, прати сва дешавања на терену, врши пријем пријава грађана о 

комуналним проблемима и прослеђује их даље на рад; издаје послове путем средстава везе и прати извршење 

издатих послова, води дневник примљених и реализованих пријава грађана, прати реализацију асистенције 

у складу са планом асистенције, врши пријем усмених и писаних извештаја патрола, води рачуна да се све 

евиденције, извештаји и друга документа чувају у складу са прописима о канцеларијском пословању, 

израђује дневне извештаје о раду. Остварује комуникацију углавном унутар Одељења ПОЈ-а Београд; у 

случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж или 

најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни 

испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење Београд Север – Исток 

 Начелник одељења – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, 

аналитичке способности, самосталан рад без надзора шефа ПОЈ-а Београд и доношење одлука у сложеним 
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случајевима само уз општа усмерења и упутства шефа ПОЈ-а Београд. У складу са смерницама начелника 

комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд организује, координира и усклађује рад у Одељењу, врши 

контролу и даје смернице комуналним милиционарима за извршавање послова; прати прописе и даје 

предлоге за њихову измену и усаглашавање са потребама посла; израђује анализе, извештаје и информације 

из делокруга Одељења; стара се о законитом и благовременом обављању послова у Одељењу; самостално 

обавља најсложеније послове из оквира Одељења; остварује комуникацију са ужим унутрашњим јединицама 

Сектора, а са органима инспекције Градских општина, Града и полиције размењује информације за 

остваривање успешног рада Одељења; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на 

територији града Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б” 

категорије, , као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек Палилула 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за 

побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак рејона 

возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и полиције у 

размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б“ 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Оперативни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 3 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; пружа подршку у припреми извештаја и припрема потребне податке о 

реализацији послова из дневних распореда и примени овлашћења комуналног милиционара; учествује и 

припрема извештај о стању извршених асистенција по различитим областима регулисања комуналног реда. 

Размењује битне информације и савете са надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује 

информације за непосредан рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 
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 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 5 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и примени овлашћења; 

ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује информације унутар и 

изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – послови теренске подршке 

Звање: Сарадник Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; даје обавештења и информације о поступању и изреченим мерама по 

поднетим пријавама; обједињава пријаве за обавештавање другог надлежног органа за предузимање мера из 

надлежности тог органа. Размењује информације унутар Одељења ПОЈ-а Београд, са надлежним 

инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, прикупља и размењује 

информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о поступању и за 

оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, поднетим пријавама, 

петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар Одељења, стара се о 

исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Комунални милиционар 

Звање: Виши референт Број службеника: 8 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, 

прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 
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службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа 

ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови сарадње 

Звање: Референт Број службеника: 11 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, 

прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 

службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа 

ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт Број службеника: 39 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз упутства службеника са 

вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност врши пешке или 

службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и сигурности превоза 

са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

Одсек Звездара – Гроцка 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за 

побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак рејона 

моторним возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и 

полиције у размени информација за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б” 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту 

 Комунални милиционар – Оперативни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 
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пешке или службеним возилом; пружа подршку у припреми извештаја и припрема потребне податке о 

реализацији послова из дневних распореда и примени овлашћења комуналног милиционара; учествује и 

припрема извештај о стању извршених асистенција по различитим областима регулисања комуналног реда. 

Размењује битне информације и савете са надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује 

информације за непосредан рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 6 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и примени овлашћења; 

ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује информације унутар и 

изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – послови теренске подршке 

Звање: Сарадник Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; даје обавештења и информације о поступању и изреченим мерама по 

поднетим пријавама; обједињава пријаве за обавештавање другог надлежног органа за предузимање мера из 

надлежности тог органа. Размењује информације унутар Одељења ПОЈ-а Београд, са надлежним 

инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, прикупља и размењује 

информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о поступању и за 

оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, поднетим пријавама, 

петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар Одељења, стара се о 

исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж или 

најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни 

испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар 

Звање: Виши референт Број службеника: 10 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, 

прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 

службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа 

ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт Број службеника: 40 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз упутства службеника са 

вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност врши пешке или 

службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и сигурности превоза 

са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

Одсек за планирање послова и координацију 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за 

побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак рејона 

возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и полиције у 

размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б“ 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Контролор извештаја комуналних милиционара 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Израђује дневне налоге за реализацију задатих послова патрола на терену; води 

успостављене евиденције у Одсеку и ажурира базе података за сачињавање стандардних извештаја; врши 

обраду предатих налога за извршење послова и о карактеристичним догађајима извештава шефа Одсека; 
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израђује месечни план ангажовања патрола. Остварује комуникацију са ужим унутрашњим јединицама 

Сектора и са органима инспекције Градских општина и Града, прикупља или размењује информације за 

остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови припреме података и вођења евиденција 

Звање: Сарадник Број службеника: 1 

Опис послова: Израђује дневне налоге за реализацију задатих послова патрола на терену; води 

успостављене евиденције у Одсеку и редовно их ажурира; врши административну обраду предатих налога за 

извршење послова и о евентуалним карактеристичним догађајима извештава шефа Одсека; израђује месечни 

план ангажовања патрола. Размењује информације са надлежним инспекцијским службама, прикупља и 

размењује информације потребне за рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на 

територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа 

ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Стручни оператер на радио везама 

Звање: Сарадник Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену у Одељењу; упознаје са радом и догађајима претходне 

смене и са бројним стањем у Одељењу, тежишним пословима и реализацијом планираних послова, наређења 

и асистенција, води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције на дужности у оквиру 

Одељења; прати сва дешавања на терену, координира рад и по потреби упућује комуналне милиционаре на 

извршење хитних послова, прослеђује налоге за поступање путем средстава везе и прати извршење издатих 

налога, води дневник примљених и реализованих пријава грађана; води евиденције асистенција у складу са 

планом асистенције и прати реализацију; по потреби врши корекцију дневног плана ангажовања патрола, 

врши пријем усмених и писаних извештаја патрола; води евиденције о прослеђеним пријавама и дешавањима 

путем средстава радио веза и њиховим реализацијама, води и евиденцију предмета у складу са прописима 

канцеларијског пословања; израђује дневне извештаје о раду. Размењује информације са надлежним 

инспекцијским службама у размени информација потребних за непосредан рад; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Оператер на радио везама 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 5 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену; упознаје са радом и догађајима претходне смене и са 

бројним стањем у ПОЈ-у Београд, тежишним пословима и реализацијом планираних послова, наређења и 

асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције у Одељењу, прати сва 
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дешавања на терену, врши пријем пријава грађана о комуналним проблемима и прослеђује их даље на рад; 

издаје послове путем средстава везе и прати извршење издатих послова, води дневник примљених и 

реализованих пријава грађана, прати реализацију асистенције у складу са планом асистенције, врши пријем 

усмених и писаних извештаја патрола, води рачуна да се све евиденције, извештаји и друга документа чувају 

у складу са прописима о канцеларијском пословању, израђује дневне извештаје о раду. Остварује 

комуникацију углавном унутар Одељења ПОЈ-а Београд; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Комунални милиционар – Помоћни оператер на радио везама 

Звање: Виши референт Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; учествује 

у радио-телефонском саобраћају са патролама на терену у Одељењу, упознаје са радом и догађајима 

претходне смене и са бројним стањем у Одељењу, тежишним пословима и реализацијом планираних 

пословима, наређења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције на 

дужности у оквиру Одељења; прати сва дешавања на терену; врши пријем пријава грађана о комуналним 

проблемима и прослеђује их даље на рад, прослеђује налоге за поступање путем средстава везе и прати 

извршење издатих налога, учествује у вођењу дневника примљених и реализованих пријава грађана; прати 

реализацију асистенције у складу са планом асистенције, врши пријем усмених и писаних извештаја патрола; 

води евиденцију предмета у складу са прописима о канцеларијском пословању, израђује дневне извештаје о 

раду. Размењује информације унутар Одсека и са другим Одељењима ПОЈ-а Београд у прикупљању и 

размени информација потребних за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење Београд Југ 

 Начелник одељења – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, 

аналитичке способности, самосталан рад без надзора шефа ПОЈ-а Београд и доношење одлука у сложеним 

случајевима само уз општа усмерења и упутства шефа ПОЈ-а Београд. У складу са смерницама начелника 

комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд организује, координира и усклађује рад у Одељењу, врши 

контролу и даје смернице комуналним милиционарима за извршавање послова; прати прописе и даје 

предлоге за њихову измену и усаглашавање са потребама посла; израђује анализе, извештаје и информације 

из делокруга Одељења; стара се о законитом и благовременом обављању послова у Одељењу; самостално 

обавља најсложеније послове из оквира Одељења; остварује комуникацију са ужим унутрашњим јединицама 

Сектора, а са органима инспекције Градских општина, Града и полиције размењује информације за 

остваривање успешног рада Одељења; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на 

територији града Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 
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година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б” 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек Чукарица – Раковица 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за 

побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак рејона 

возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и полиције у 

размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б“ 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Оперативни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 5 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; пружа подршку у припреми извештаја и припрема потребне податке о 

реализацији послова из дневних распореда и примени овлашћења комуналног милиционара; учествује и 

припрема извештај о стању извршених асистенција по различитим областима регулисања комуналног реда. 

Размењује битне информације и савете са надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује 

информације за непосредан рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 7 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и примени овлашћења; 

ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује информације унутар и 

изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Комунални милиционар 

Звање: Виши референт Број службеника: 3 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, 

прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 

службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа 

ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови сарадње 

Звање: Референт Број службеника: 14 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, 

прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 

службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа 

ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт Број службеника: 58 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз упутства службеника са 

вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност врши пешке или 

службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и сигурности превоза 

са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

Одсек Барајево – Лазаревац – Сопот – Младеновац 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за 

побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак рејона 

возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и полиције у 

размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б” 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Комунални милиционар – Оперативни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; пружа подршку у припреми извештаја и припрема потребне податке о 

реализацији послова из дневних распореда и примени овлашћења комуналног милиционара; учествује и 

припрема извештај о стању извршених асистенција по различитим областима регулисања комуналног реда. 

Размењује битне информације и савете са надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује 

информације за непосредан рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 4 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и примени овлашћења; 

ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује информације унутар и 

изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови теренске подршке 

Звање: Сарадник Број службеника: 3 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; даје обавештења и информације о поступању и изреченим мерама по 

поднетим пријавама; обједињава пријаве за обавештавање другог надлежног органа за предузимање мера из 

надлежности тог органа. Размењује информације унутар Одељења ПОЈ-а Београд, са надлежним 

инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, прикупља и размењује 

информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 
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пешке или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о поступању и за 

оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, поднетим пријавама, 

петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар Одељења, стара се о 

исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Комунални милиционар 

Звање: Виши референт Број службеника: 9 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, 

прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 

службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа 

ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт Број службеника: 54 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз упутства службеника са 

вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност врши пешке или 

службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и сигурности превоза 

са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

Одсек за реке, језера и приобаље 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за 

побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак рејона 

возилом, пловилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и 

полиције у размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б“ 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 4 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке, пловилом или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и примени 

овлашћења; ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује информације 

унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и 

сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке, пловилом или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о поступању и 

за оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, поднетим пријавама, 

петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар Одељења, стара се о 

исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Комунални милиционар 

Звање: Виши референт Број службеника: 4 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке, пловилом или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим јединицама 

у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Група за приобаље 

 Руководилац групе – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Групе, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; редовно подноси извештај о раду Групе; обавља сложене послове у 

Групи; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за побољшање ефикасности рада; 

израђује дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак рејона возилом, пловилом или пешке; 

редовно остварује сарадњу унутар Сектора, као и са органима инспекције Градских општина, Града и 

полиције када је потребно да се пренесу информације за остваривање успешног рада Групе; у случају потребе 
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обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда, обавља и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б“ 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке, пловилом или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и примени 

овлашћења; ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује информације 

унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и 

сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке, пловилом или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о поступању и 

за оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, поднетим пријавама, 

петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар Одељења, стара се о 

исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Комунални милиционар 

Звање: Виши референт Број службеника: 4 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке, пловилом или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим јединицама 

у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту 
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Одсек за планирање послова и координацију 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за 

побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак рејона 

возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и полиције у 

размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б” 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Контролор извештаја комуналних милиционара 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 4 

Опис послова: Израђује дневне налоге за реализацију задатих послова патрола на терену; води 

успостављене евиденције у Одсеку и ажурира базе података за сачињавање стандардних извештаја; врши 

обраду предатих налога за извршење послова и о карактеристичним догађајима извештава шефа Одсека; 

израђује месечни план ангажовања патрола. Остварује комуникацију са ужим унутрашњим јединицама 

Сектора и са органима инспекције Градских општина и Града, прикупља или размењује информације за 

остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Оператер на радио везама 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену, упознаје са радом и догађајима претходне смене и са 

бројним стањем у ПОЈ-у Београд, тежишним пословима и реализацијом планираних послова, наређења и 

асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције у Одељењу, прати сва 

дешавања на терену, врши пријем пријава грађана о комуналним проблемима и прослеђује их даље на рад; 

издаје послове путем средстава везе и прати извршење издатих послова, води дневник примљених и 

реализованих пријава грађана, прати реализацију асистенције у складу са планом асистенције, врши пријем 

усмених и писаних извештаја патрола, води рачуна да се све евиденције, извештаји и друга документа чувају 

у складу са прописима о канцеларијском пословању, израђује дневне извештаје о раду. Остварује 

комуникацију углавном унутар Одељења ПОЈ-а Београд; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж или 
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најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни 

испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Помоћни оператер на радио везама 

Звање: Виши референт Број службеника:3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; учествује 

у радио-телефонском саобраћају са патролама на терену у Одељењу, упознаје са радом и догађајима 

претходне смене и са бројним стањем у Одељењу, тежишним пословима и реализацијом планираних 

пословима, наређења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције на 

дужности у оквиру Одељења; прати сва дешавања на терену; врши пријем пријава грађана о комуналним 

проблемима и прослеђује их даље на рад, прослеђује налоге за поступање путем средстава везе и прати 

извршење издатих налога, учествује у вођењу дневника примљених и реализованих пријава грађана; прати 

реализацију асистенције у складу са планом асистенције, врши пријем усмених и писаних извештаја патрола; 

води евиденцију предмета у складу са прописима о канцеларијском пословању, израђује дневне извештаје о 

раду. Размењује информације унутар Одсека и са другим Одељењима ПОЈ-а Београд у прикупљању и 

размени информација потребних за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење Београд Запад 

 Начелник одељења – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, 

аналитичке способности, самосталан рад без надзора шефа ПОЈ-а Београд и доношење одлука у сложеним 

случајевима само уз општа усмерења и упутства шефа ПОЈ-а Београд. У складу са смерницама начелника 

комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд организује, координира и усклађује рад у Одељењу, врши 

контролу и даје смернице комуналним милиционарима за извршавање послова; прати прописе и даје 

предлоге за њихову измену и усаглашавање са потребама посла; израђује анализе, извештаје и информације 

из делокруга Одељења; стара се о законитом и благовременом обављању послова у Одељењу; самостално 

обавља најсложеније послове из оквира Одељења; остварује комуникацију са ужим унутрашњим јединицама 

Сектора, а са органима инспекције Градских општина, Града и полиције размењује информације за 

остваривање успешног рада Одељења; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на 

територији града Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б“ 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек Нови Београд – Земун 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за 

побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак рејона 

возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и полиције у 
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размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б” 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Стручно-оперативни послови 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; припрема извештаје о реализацији послова из дневних распореда и примени 

овлашћења комуналног милиционара; прати реализацију годишњег и оперативног плана рада Сектора и 

сачињава предлоге за измену планова, припрема материјале са предлозима и мишљењем за ефикаснију 

примену овлашћења а по различитим областима регулисања комуналног реда; реализује одлуке и закључке 

са заједничких састанака са инспекцијским службама. Остварује сарадњу са инспекцијским службама и 

полиције у размени информација за остваривање успешног рада; стара се о исправности и сигурности превоза 

са службеним возилом. Обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б” 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Оперативни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 7 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; пружа подршку у припреми извештаја и припрема потребне податке о 

реализацији послова из дневних распореда и примени овлашћења комуналног милиционара; учествује и 

припрема извештај о стању извршених асистенција по различитим областима регулисања комуналног реда. 

Размењује битне информације и савете са надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује 

информације за непосредан рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 10 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и примени овлашћења; 

ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује информације унутар и 

изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 
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превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови теренске подршке 

Звање: Сарадник Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; даје обавештења и информације о поступању и изреченим мерама по 

поднетим пријавама; обједињава пријаве за обавештавање другог надлежног органа за предузимање мера из 

надлежности тог органа. Размењује информације унутар Одељења ПОЈ-а Београд, са надлежним 

инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, прикупља и размењује 

информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о поступању и за 

оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, поднетим пријавама, 

петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар Одељења Београд, 

стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Комунални милиционар 

Звање: Виши референт Број службеника: 11 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, 

прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 

службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа 

ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Комунални милиционар – Послови сарадње 

Звање: Референт Број службеника: 14 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, 

прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 

службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа 

ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт Број службеника: 48 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз упутства службеника са 

вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност врши пешке или 

службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и сигурности превоза 

са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционар, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одсек Сурчин – Обреновац 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за 

побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак рејона 

возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и полиције у 

размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б” 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови теренске подршке 

Звање: Сарадник Број службеника: 6 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; даје обавештења и информације о поступању и изреченим мерама по 

поднетим пријавама; обједињава пријаве за обавештавање другог надлежног органа за предузимање мера из 

надлежности тог органа. Размењује информације унутар Одељења ПОЈ-а Београд, са надлежним 

инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, прикупља и размењује 

информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 



583 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о поступању и за 

оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, поднетим пријавама, 

петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар Одељења, стара се о 

исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Комунални милиционар 

Звање: Виши референт Број службеника: 6 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност врши 

пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, 

прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 

службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа 

ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт Број службеника: 42 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз упутства службеника са 

вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност врши пешке или 

службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и сигурности превоза 

са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

Одсек Аеродром „Никола Тесла” 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за 

побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак рејона 

возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и полиције у 
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размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б” 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Стручно-оперативни послови 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на рејону Аеродрома „Никола 

Тесла”, a у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и 

наведену активност врши пешке или службеним возилом; припрема извештаје о реализацији послова из 

дневних распореда и примени овлашћења комуналног милиционара; прати реализацију годишњег и 

оперативног плана рада Сектора и сачињава предлоге за измену планова, припрема материјале са предлозима 

и мишљењем за ефикаснију примену овлашћења а по различитим областима регулисања комуналног реда; 

реализује одлуке и закључке са заједничких састанака са инспекцијским службама. Остварује сарадњу са 

инспекцијским службама и полиције у размени информација за остваривање успешног рада; стара се о 

исправности и сигурности превоза са службеним возилом. Обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 4 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на рејону Аеродрома „Никола 

Тесла”, a у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и 

наведену активност врши пешке или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и 

примени овлашћења; ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује 

информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о 

исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови теренске подршке 

Звање: Сарадник Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на рејону Аеродрома „Никола 

Тесла”, a у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и 

наведену активност врши пешке или службеним возилом; даје обавештења и информације о поступању и 

изреченим мерама по поднетим пријавама; обједињава пријаве за обавештавање другог надлежног органа за 

предузимање мера из надлежности тог органа. Размењује информације унутар Одељења ПОЈ-а Београд, са 

надлежним инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, прикупља и 
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размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним 

возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на рејону Аеродрома „Никола 

Тесла”, a у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и 

наведену активност врши пешке или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја 

о поступању и за оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, 

поднетим пријавама, петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар 

Одељења, стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Комунални милиционар 

Звање: Виши референт Број службеника: 6 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на рејону Аеродрома „Никола 

Тесла”, a у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и 

наведену активност врши пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим 

унутрашњим јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о 

исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт Број службеника: 29 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на рејону Аеродрома „Никола 

Тесла”, a у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз 

упутства службеника са вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и 

сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

Одсек за планирање послова и координацију 

 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 
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обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за 

побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак рејона 

возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и полиције у 

размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б” 

категорије, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Контролор извештаја комуналних милиционара 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Израђује дневне налоге за реализацију задатих послова патрола на терену; води 

успостављене евиденције у Одсеку и ажурира базе података за сачињавање стандардних извештаја; врши 

обраду предатих налога за извршење послова и о карактеристичним догађајима извештава шефа Одсека; 

израђује месечни план ангажовања патрола. Остварује комуникацију са ужим унутрашњим јединицама 

Сектора и са органима инспекције Градских општина и Града, прикупља или размењује информације за 

остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Комунални милиционар – Стручни оператер на радио везама 

Звање: Сарадник Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену у Одељењу; упознаје са радом и догађајима претходне 

смене и са бројним стањем у Одељењу, тежишним пословима и реализацијом планираних послова, наређења 

и асистенција, води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције на дужности у оквиру 

Одељења; прати сва дешавања на терену, координира рад и по потреби упућује комуналне милиционаре на 

извршење хитних послова, прослеђује налоге за поступање путем средстава везе и прати извршење издатих 

налога, води дневник примљених и реализованих пријава грађана; води евиденције асистенција у складу са 

планом асистенције и прати реализацију; по потреби врши корекцију дневног плана ангажовања патрола, 

врши пријем усмених и писаних извештаја патрола; води евиденције о прослеђеним пријавама и дешавањима 

путем средстава радио веза и њиховим реализацијама, води и евиденцију предмета у складу са прописима 

канцеларијског пословања; израђује дневне извештаје о раду. Размењује информације са надлежним 

инспекцијским службама у размени информација потребних за непосредан рад; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Комунални милиционар – Оператер на радио везама 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену, упознаје са радом и догађајима претходне смене и са 

бројним стањем у ПОЈ-у Београд, тежишним пословима и реализацијом планираних послова, наређења и 

асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције у Одељењу, прати сва 

дешавања на терену, врши пријем пријава грађана о комуналним проблемима и прослеђује их даље на рад; 

издаје послове путем средстава везе и прати извршење издатих послова, води дневник примљених и 

реализованих пријава грађана, прати реализацију асистенције у складу са планом асистенције, врши пријем 

усмених и писаних извештаја патрола, води рачуна да се све евиденције, извештаји и друга документа чувају 

у складу са прописима о канцеларијском пословању, израђује дневне извештаје о раду. Остварује 

комуникацију углавном унутар Одељења ПОЈ-а Београд; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Комунални милиционар – Помоћни оператер на радио везама 

Звање: Виши референт Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; учествује 

у радио-телефонском саобраћају са патролама на терену у Одељењу, упознаје са радом и догађајима 

претходне смене и са бројним стањем у Одељењу, тежишним пословима и реализацијом планираних 

пословима, наређења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције на 

дужности у оквиру Одељења; прати сва дешавања на терену; врши пријем пријава грађана о комуналним 

проблемима и прослеђује их даље на рад, прослеђује налоге за поступање путем средстава везе и прати 

извршење издатих налога, учествује у вођењу дневника примљених и реализованих пријава грађана; прати 

реализацију асистенције у складу са планом асистенције, врши пријем усмених и писаних извештаја патрола; 

води евиденцију предмета у складу са прописима о канцеларијском пословању, израђује дневне извештаје о 

раду. Размењује информације унутар Одсека и са другим Одељењима ПОЈ-а Београд у прикупљању и 

размени информација потребних за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније нормативно-правне, управно-правне, надзорно-контролне, 

оперативно-стручне и студијско-аналитичке послове који захтевају стваралачке способности, 

предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и искуство; у оквиру општих усмерења начелника 

комуналне милиције, организује, руководи, координира, прати и контролише рад у Одељењу и стара се о 

благовременом обављању послова у области за коју је образовано Одељење; распоређује послове у Одељењу, 

даје неопходне смернице за рад и пружа стручну помоћ; припрема стручна мишљења о нацртима и 

предлозима општих аката, као и мишљења у вези примене прописа из надлежности комуналне милиције; 

решава најсложеније управне предмете у првостепеном управном поступку из делокруга Сектора; 

анализирање и проучавање измена законских и подзаконских прописа у погледу примене и ефекте на послове 

комуналне милиције; у циљу потпуног и благовременог извршавања свих послова Одељења, у размени 
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информација које служе за остваривање послова из надлежности Сектора сарађује са другим ужим 

унутрашњим јединицама Сектора, другим организационим јединицама Градске управе, као и органима, 

организацијама и установама изван Градске управе града Београда, државним органима и Прекршајним 

судом, као и у погледу поверених послова; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ болова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање седам 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за нормативно-правне и управно-правне послове 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније нормативно-правне, управно-правне и студијско-аналитичке 

послове који захтевају стваралачке способности, предузимљивост и висок степен стручности, самосталност 

и искуство; организује, руководи, координира, прати и контролише рад у Одсеку; припрема и израђује 

иницијативе за измену прописа које примењује комунална милиција; нацрте уговора и других аката које 

доносе надлежни органи града Београда, координира у припреми основа за акт о организацији и 

систематизацији радних места, као и претходног описа радних места у Сектору; припрема инструкције и 

упутства на основу дефинисаних ставова у примени закона и других прописа и судске праксе; самостално 

обавља најсложеније послове из оквира Одсека и прати и проучава појаве и проблеме у нормативној области; 

разматра примедбе и мишљења на нацрте и предлоге прописа; припрема извештаје и информације у циљу 

утврђивања стања из делокруга Одсека; остварује редовну пословну комуникацију унутар Сектора, са 

надлежним инспекцијским службама Града и Градских општина, Прекршајним судом а ради остваривања 

постављених циљева успешног функционисања рада Одсека, израђује анализе, извештаје о раду и 

информације из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Група за нормативно-правне послове 

 Руководилац групе 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене нормативно-правне и студијско-аналитичке послове који захтевају 

стваралачке способности, предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и искуство; организује, 

руководи, координира, прати и контролише рад у Групи; припрема и израђује иницијативе за измену прописа 

које примењује комунална милиција; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења других на нацрте 

и предлоге прописа из надлежности Сектора и о истом сачињава образложења; припрема, анализа и 

прикупљање података за утврђивање стања из делокруга Групе; припрема основе за акт о организацији и 

систематизацији радних места, као и претходног описа радних места у Сектору; израђује нацрте уговора и 

других аката које доносе надлежни органи града Београда; давање мишљења и предлога о потребним мерама 

и активностима за успешан и ефикаснији рад у примени прописа; остварује редовну пословну комуникацију 

унутар Сектора у којој је потребно за поједина питања делотворно пренети информацију са циљем 

побољшања резултата рада Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 
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од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Нормативно-правни послови 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене нормативно-правне и студијско-аналитичке послове који захтевају 

посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора 

руководиоца и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства руководиоца 

и то: прати примену прописа из надлежности комуналне милиције и припрема и израђује иницијативе за 

измену прописа које примењује комунална милиција; прибавља мишљења, разматра примедбе и мишљења 

других на нацрте и предлоге прописа из надлежности Сектора и о истом сачињава образложења; припрема, 

анализа и извештаје и прикупљање података за утврђивање стања из делокруга Одсека; припрема основе за 

акт о организацији и систематизацији радних места, као и претходног описа радних места у Сектору; решава 

сложеније предмете по ванредним правним средствима, давање мишљења и предлога о потребним мерама и 

активностима за успешан и ефикаснији рад у примени прописа; остварује редовну пословну комуникацију 

унутар Сектора у којој је потребно за поједина питања делотворно пренети информацију са циљем 

побољшања резултата рада Одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови стручне подршке нормативно-правним пословима 

Звање: Саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља сложене нормативно-правне и студијско-аналитичке послове који су најчешће 

прецизно одређени и подразумевају примену утврђених метода рада и поступака са јасним оквиром 

самосталног деловања, уз повремени надзор руководиоца; прати судску праксу и прописе из надлежности 

комуналне милиције; учествује у припреми делова нацрта нормативних аката које примењује комунална 

милиција, а посебно аката које доносе органи Града Београда; учествује у припреми извештаја и информација 

о појединим областима делокруга Сектора; остварује учесталу пословну комуникацију унутар и изван 

Сектора како би се пружили савети и прикупиле битне информације; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке нормативно-правним пословима 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 6 

Опис послова: Обавља сложене нормативно-правне послове који подразумевају примену утврђених 

метода рада, поступака или стручних техника унутар прецизно одређеног оквира деловања, уз редован 

надзор руководиоца; прати судску праксу, прати примену прописа из надлежности комуналне милиције; 

прикупља податке за израду нацрта и предлога нормативних и других аката; учествује у изради предлога 

управних аката; учествује у вођењу евиденције о годишњим одморима и плаћеним одсуствима запослених; 

остварује повремену пословну комуникацију унутар и изван Сектора са циљем прикупљања и размене 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
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академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или 

најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Група за управно-правне послове 

 Руководилац групе 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке и управно-правне послове који захтевају 

стваралачке способности, предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и искуство; организује, 

руководи, координира, прати и контролише рад у Групи; припрема упутства и инструкције за примену 

прописа; примењује упутства за примену прописа и учествује у припреми појединачних управних аката; 

израђује појединачне управне акте и друге појединачне акте предвиђене законом, сачињава одговоре 

странкама; одговоре на жалбе; давање мишљења и предлога о потребним мерама и активностима за успешан 

и ефикаснији рад у решавању у управном поступку; припрема извештаје и информације на основу 

прикупљених података; остварује редовну пословну комуникацију унутар Сектора у којој је потребно за 

поједина питања делотворно пренети информацију са циљем побољшања резултата рада Одсека; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни послови 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене управно-правне и студијско-аналитичке послове који захтевају 

посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора 

руководиоца и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства непосредног 

руководиоца; припрема упутства и инструкције за примену прописа; примењује упутства за примену прописа 

и учествује у припреми појединачних управних аката; израђује појединачне управне акте и друге појединачне 

акте предвиђене законом, као и одговоре странкама; израђује појединачне акте који се односе на права, 

дужности и одговорности службеника из радног односа или у вези радног односа, нацрте аката другим 

органима (организационим јединицама, градским општинама, државним органима и др.) ради предузимање 

мера за које је тај орган надлежан; давање мишљења и предлога о потребним мерама и активностима за 

успешан и ефикаснији рад у решавању у управном поступку; припрема извештаје и информације на основу 

прикупљених података; остварује редовну пословну комуникацију унутар Сектора у којој је потребно за 

поједина питања делотворно пренети информацију са циљем побољшања резултата рада Одсека; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови стручне подршке управно-правним пословима 

Звање: Саветник Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља сложене управно-правне и студијско-аналитичке послове који су најчешће 

прецизно одређени и подразумевају примену утврђених метода рада и поступака са јасним оквиром 

самосталног деловања, уз повремени надзор руководиоца и то: израђује појединачне управне акте и друге 
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појединачне акте предвиђене законом; израђује нацрте аката другим органима (организационим јединицама, 

градским општи нама, државним органима и др.) ради предузимање мера за које је тај орган надлежан, као и 

одговоре странкама; израђује појединачне акте који се односе на права, дужности и одговорности 

службеника из радног односа или у вези радног односа; води евиденције о годишњим одморима и плаћеним 

одсуствима запослених; учествује у припреми извештаја и информација на основу података из одређених 

области; остварује учесталу пословну комуникацију унутар и изван Сектора како би се пружили савети и 

прикупиле битне информације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке управно-правним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља мање сложене управно-правне послове који подразумевају примену утврђених 

метода рада, поступака или стручних техника унутар прецизно одређеног оквира деловања, уз редован 

надзор руководиоца и то: учествује у разматрању и припреми одговора на жалбу изјављену на решења по 

жалби; прикупља податке за израду предлога управних аката; израђује мање сложене нацрте аката другим 

органима (организационим јединицама, градским општи нама, државним органима и др.) ради предузимање 

мера за које је тај орган надлежан, као и одговоре странкама; учествује у изради појединачних аката која се 

односе на права, дужности и одговорности службеника из радног односа или у вези радног односа; ажурира 

базе података о годишњим одморима и плаћеним одсуствима запослених за припрему извештаја и анализа 

на основу података из одређених области; остварује повремену пословну комуникацију унутар и изван 

Сектора са циљем прикупљања и размене информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или 

најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови 

Звање: Виши референт Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља административно-техничке и друге претежно рутинске послове који 

обухватају широк круг послова и могу захтевати познавање и примену једноставних метода рада и поступака, 

а раде се самостално и уз надзор руководиоца Групе и то: врши пријем, евидентирање и достављање у рад 

аката и предмета; експедицију и архивирање истих, евидентирање сваког кретања предмета кроз електронске 

базе Сектора; остварује пословну комуникацију углавном унутар Групе, а повремено и са другим ужим 

унутрашњим јединицама Сектора ако је потребно да се прикупе или размене информације обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за праћење прекршајног налога и оперативно-стручне и административно-техничке послове 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније нормативно-правне и студијско-аналитичке послове који захтевају 

стваралачке способности, предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и искуство, организује, 

руководи, координира, прати и контролише рад у Одсеку и стара се о законитом и благовременом обављању 

послова у Одсеку; самостално обавља најсложеније послове из оквира Одсека; прати и проучава појаве и 
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проблеме у области контроле и праћења прекршаја; даје смернице запосленима за извршење послова; прати 

прописе и израђује анализе, извештаје и информације из делокруга Одсека; припрема инструкције и упутства 

за примену прописа за поступање са издатим прекршајним налозима; прикупља чињенице и доказе релевантне 

за вођење поступка пред судом, припрема информације и извештаје о стању са издатим прекршајима; давање 

мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан рад Одсека; припрема анализе, извештаје и аналитичке 

материјале на основу података из евиденција за утврђивање стања у области делокруга Сектора; остварује 

редовну пословну комуникацију унутар и изван Сектора, ради остваривања постављених циљева и успешног 

функционисања рада Одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови праћења и контроле прекршајног налога 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и 

искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора руководиоца и доношење одлука у сложеним 

случајевима само уз општа усмерења и упутства руководиоца; израђује нацрте захтева за покретање 

прекршајног поступка, нацрте пријава за учињено кривично дело; израђује жалбе на решења и пресуде 

Прекршајног суда; одговоре Прекршајном суду по наредбама, захтевима и обавештењима тог суда у 

поступању Прекршајног суда, остварује редовну пословну комуникацију унутар и изван Сектора ради 

остваривања постављених циљева и успешног функционисања рада Одсека; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови обраде прекршајног налога 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 4 

Опис послова: Обавља сложене нормативно-правне који подразумевају примену утврђених метода 

рада, поступака или стручних техника унутар прецизно одређеног оквира деловања, уз редован надзор 

руководиоца; израђује нацрте захтева за покретање прекршајног поступка, нацрте пријава за учињено 

кривично дело; израђује жалбе на решења и пресуде Прекршајног суда, одговоре Прекршајном суду по 

наредбама или обавештењима тог суда у вези уређења захтева за покретање прекршајног поступка или 

издатог прекршајног налога; остварује повремену пословну комуникацију унутар и изван Сектора када је 

потребно прикупити или разменити информације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или 

најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту 

 Оперативно-стручни послови 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља сложене послове који подразумевају примену утврђених метода рада, 

поступака или стручних техника унутар прецизно одређеног оквира деловања, уз редован надзор 
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руководиоца; утврђује стање послова евиденција које се воде у Одсеку, прикупља и обрађује податке за 

учествовање у сачињавању извештаја о стању послова евиденција; води евиденције о поднетим пријавама за 

учињено кривично дело, поднетим захтевима за судско одлучивање, изјављеним жалбама на одлуке суда; 

пружа стручну подршку непосредном руководиоцу; ажурира базе података за потребе анализа и извештаја; 

остварује повремену пословну комуникацију унутар и изван Сектора када је потребно прикупити или 

разменити информације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови праћења и пружања подршке у вођењу евиденција 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручне и административно-техничке послове уз упутства и детаљна усмерења 

руководиоца и то у области вођења евиденција предмета из области управних предмета и предмета у којима 

се води прекршајни поступак; прати рокове за израду аката за достављање доказа по наредби суда по 

поднетом захтеву за судским одлучивањем; припрема податке и информације за спровођење управног и 

прекршајног поступка и поступка по поднетој пријави за привредни преступ, података потребних за анализу 

периодичних извештаја Одељења, као и других материјала за реализацију појединачних питања у области 

техничко-технолошких унапређења процеса рада Сектора; сређује службена гласила; остварује пословну 

комуникацију унутар Одсека са циљем да се прикупе или размене информације за вођење евиденција 

управних и судских предмета; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови вођења евиденција 

Звање: Виши референт Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља оперативно-стручне, административно-техничке и друге претежно рутинске 

послове који обухватају широк круг послова и могу захтевати познавање и примену једноставнијих метода 

рада и поступака, а раде се самостално и уз повремени надзор руководиоца и то: води евиденције о 

прекршајним налозима за личну доставу, истакнутим решењима о истицању прекршајног налога на огласној 

табли, плаћеним и неплаћеним прекршајним налозима достављеним суду на даљи поступак, прекршајним 

налозима за које је добијена информација да је поднет захтев за судско одлучивање; врши пријем, 

евидентирање и достављање у рад аката и предмета; експедицију и архивирање истих, евидентирање кретања 

предмета кроз електронске базе; остварује пословну комуникацију унутар Сектора са циљем да се прикупе 

или размене информације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови 

Звање: Виши референт Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља оперативно-стручне, административно-техничке и друге претежно рутинске 

послове који обухватају широк круг послова и могу захтевати познавање и примену једноставнијих метода 

рада и поступака, а раде се самостално и уз повремени надзор руководиоца и то: врши пријем, евидентирање 

и достављање у рад аката и предмета; прати кретање предмета по запосленима; разврставање и улагање 

писмена о урученим прекршајним налозима у предмете; припремање предмета са неурученим прекршајним 

налозима за кућну доставу; експедиција и архивирање предмета Сектора и раздружење предмета са 

писарницом; остварује пословну комуникацију унутар Сектора са циљем да се прикупе или размене 

информације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за унутрашњу контролу 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније нормативно-правне, управно-правне студијско -аналитичке, 

надзорно-контролне и оперативно-стручне послове који захтевају стваралачке способности, предузимљивост 

и висок степен стручности, самосталност и искуство. Организује, руководи, координира, прати и контролише 

рад у Одељењу; учествује у припреми стручних мишљења о нацртима и предлозима закона, других прописа 

и општих аката, утврђује садржај и обим најсложенијих стручно-аналитичких материјала из области послова 

комуналне милиције, распоређује послове у оквиру појединих одсека, односно на непосредне извршиоце, 

остварује пословну комуникацију са другим ужим унутрашњим јединицама Сектора, другим 

организационим јединицама Градске управе, као и органима, организацијама и установама изван Градске 

управе града Београда, државним и правосудним органима. За свој рад и рад Одељења одговара начелнику 

Градске управе, обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен испит за 

комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за оперативне активности и безбедносну проверу 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније нормативно-правне, управно-правне, надзорно-контролне, 

оперативно-стручне и студијско-аналитичке послове који захтевају стваралачке способности, 

предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и искуство. У оквиру општих усмерења начелника 

Одељења, организује, руководи, координира, прати и контролише рад у Одсеку; планира послове у Одсеку, 

израђује нацрте аката из делокруга Одсека; обавља оперативне послове и послове безбедносне провере. 

Остварује пословну комуникацију са другим ужим унутрашњим јединицама Сектора, другим 

организационим јединицама Градске управе, као и органима, организацијама и установама изван Градске 

управе града Београда, државним и правосудним органима, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен испит за 

комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитичка обрада извештаја у оперативним пословима 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и оперативно-стручне послове који захтевају посебно знање 

и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора шефа Одсека и доношење одлука у сложеним 

случајевима уз усмерења и упутства шефа Одсека, као што су: израда аналитичких материјала о извршеним 

оперативним активностима, сачињава извештаје о предузетим мерама и радњама, као и прикупљеним доказима 

у поступку контроле. Остварује редовну пословну комуникацију унутар Одељења у циљу прикупљања података 

а ради остваривања циљева Одсека. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови оперативне и превентивне активности 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке и оперативно-стручне послове који захтевају 

посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора шефа 

Одсека и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства шефа Одсека, као 

што су: предузимање мера и радњи у поступку унутрашње контроле на откривању и превенцији 

недозвољеног поступања комуналних милиционара и других запослених у Сектору извршених на раду или 

у вези са радом; примена одговарајућих оперативно-тактичких и техничких мера и средстава у обезбеђивању 

материјалних доказа у контроли рада у Сектору, превентивна контрола и надзор у ПОЈ Београд и осталим 

организационим деловима Сектора. Остварује редовну пословну комуникацију унутар Одељења, у циљу 

прикупљања података а ради остваривања циљева Одсека. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен испит за 

комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Оперативни послови и послови безбедносне провере 

Звање: Саветник Број службеника: 4 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове који су најчешће прецизно одређени и 

примењују се у утврђеним методама рада уз повремени надзор непосредног руководиоца, као што су: обрада 

података из предмета, узимање изјава, подношење захтева за достављање података, по налогу контрола и 

увид у предмете и евиденције које се воде у Сектору, сачињавање нацрта извештаја о предузетим мерама и 

радњама, као и прикупљеним доказима у поступку теренске контроле. Повремено контактира унутар Сектора 

и изван, са циљем прикупљања и размене битних информација. Обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, положен испит за 

комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Припрема безбедносне провере и оперативни послови 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 5 

Опис послова: Обавља послове који су прецизно одређени и пoдрaзумeвajу примену утврђених метода 

рада и поступака, уз редован надзор и помоћ руководиоца у сложенијим стручним проблемима, а који се 

односе на захтевање техничких и других података о средствима која се користе у раду, остварује увид у 

службене просторије и врши преглед средстава које користе комунални милиционари и други запослени. 

Повремено контактира унутар Сектора у циљу прикупљања или размене информација; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу 

са законом; положен испит за комуналног милиционара, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Техничка подршка оперативним пословима 

Звање: Виши референт Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге претежно рутинске послове који 

обухватају широк круг послова и могу захтевати познавање и примену једноставнијих метода рада и 

поступака, а раде се самостално и уз повремени надзор руководиоца и то: одлагање, архивирање и чување 

документације, пријем, контрола исправности извештаја из поступака оперативног рада и унутрашње 

контроле. Контактира углавном унутар Одсека, а повремено и са другим Одељењима унутар Сектора у циљу 

прикупљања и размене информација. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, положен испит за комуналног милиционара, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за подршку унутрашњој контроли 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније оперативно-стручне и студијско-аналитичке послове који 

захтевају стваралачке способности, предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и искуство. У 

оквиру општих усмерења руководиоца, организује, руководи, координира, прати и контролише рад у Одсеку; 

припрема аналитичке материјале о поступању комуналних милиционара у различитим областима 

овлашћења, планира послове у Одсеку, предлаже мере за правилну примену и контролу кодекса понашања 

запослених, прикупља извештаје о контроли рада комуналних милиционара. Остварује пословну 

комуникацију са другим ужим унутрашњим јединицама Сектора, другим организационим јединицама 

Градске управе, као и органима, организацијама и установама изван Градске управе града Београда, обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне или економске науке, односно на Криминалистичко-

полицијској академији или на Факултету безбедности, на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама, најмање пет година радног искуства у струци; 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови подршке унутрашњој контроли 

Звање: Саветник Број службеника: 4 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове који су најчешће прецизно одређени и 

примењују се у утврђеним методама рада уз повремени надзор непосредног руководиоца, као што су: 

припрема извештаја и информација о утврђеном стању из аналитичких материјала о поступању комуналних 

милиционара по областима овлашћења, припрема предлога налога за вршење контроле појединих области 

рада ужих унутрашњих јединица Сектора, праћење прописа из делокруга Сектора, ради на одржавању база 

података из делокруга Одељења. Повремено контактира унутар Сектора и изван, са циљем прикупљања и 

размене битних информација. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Евиденциони послови подршке унутрашњој контроли 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља послове који су нajчeшћe прецизно одређени и пoдрaзумeвajу примену 

утврђених метода рада и поступака са јасним оквиром самосталног деловања, уз редован надзор и помоћ 

руководиоца у сложенијим стручним проблемима, а који се односе на вођење евиденције из делокруга 
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Одељења, ажурирање базе података које се воде у Одељењу, израда извештаја из базе података, прати 

прописе. Повремено контактира унутар Сектора у циљу прикупљања или размене информација; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Оперативно-стручни послови подршке унутрашњој контроли 

Звање: Виши референт Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге претежно рутинске послове који 

обухватају широк круг послова и могу захтевати познавање и примену једноставнијих метода рада и 

поступака, а раде се самостално и уз повремени надзор руководиоца и то: пријем и обрада пријава 

унутрашњој контроли, води евиденције о поднетим иницијативама унутрашње контроле за покретање 

дисциплинских поступака, прикупљање података из евиденција за сачињавање извештаја. Контактира 

углавном унутар Одсека, а повремено и са другим Одељењима унутар Сектора у циљу прикупљања и размене 

информација. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Евидентичар оперативно-стручних послова 

Звање: Референт Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге рутинске послове који пoдрaзумeвajу мањи 

круг сличних послова који се извршавају применом jeднoстaвнe методе рада и поступака, a oбaвљajу се уз 

повремени надзор и упутства руководиоца. Врши пријем и евидентирање предмета; архивира предмете из 

делокруга Одсека; учествује у вођењу евиденција о поднетим иницијативама за покретање дисциплинских 

поступака; остварује пословну комуникацију углавном унутар Одсека у циљу прикупљања и размене 

информације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Евидентичар сарадник оперативно-стручних послова 

Звање: Млађи референт Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља оперативно-стручне, административно-техничке и друге претежно рутинске 

послове који обухватају широк круг послова и могу захтевати познавање и примену једноставнијих метода 

рада и поступака, а раде се самостално и уз редован надзор руководиоца и то: одлагање, архивирање и чување 

документације, пријем, контрола исправности извештаја из поступака оперативног рада; учествује у вођењу 

евиденције из делокруга Одсека према методолошким и другим упутствима руководиоца; остварује пословну 

комуникацију унутар Одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за заједничке послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који 

захтевају стваралачке способности, предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и искуство; 

организује, руководи, координира, прати и контролише рад у Одељењу и стара се о законитом и 

благовременом обављању послова у Одељењу; самостално обавља најсложеније послове обраде и плаћања 

прекршајних налога; сачињава предлоге планова набавке и опреме, инвентара, материјала и униформе; 
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предлаже нацрте финансијског плана, прати и проучава појаве и проблеме из делокруга Одељења; усклађује 

рад Одсека; даје инструкције и упутства запосленима за извршење послова; прати прописе; израђује анализе, 

извештаје и информације из делокруга Одељења; остварује пословну комуникацију унутар Одељења са 

другим организационим јединицама Градске управе Града Београда и са Прекршајним судом ради 

остваривања постављених циљева и успешног функционисања рада Одељења; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области економске науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за економско-финансијске послове 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који захтевају 

посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора 

руководиоца и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства руководиоца. 

Организује, руководи, координира, прати и контролише рад Одсека; планира послове у Одсеку; израђује 

анализе и информације за предлоге нацрта месечног, периодичног и годишњег финансијског плана; обавља 

послове који се односе на планирање и набавку опреме, униформе, инвентара, канцеларијског материјала и 

др; врши контролу плаћања прекршајних налога; остварује пословну комуникацију унутар Одељења, са 

другим организационим јединицама Градске управе града Београда и са Прекршајним судом ради 

остваривања постављених циљева и успешног функционисања рада Одсека; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области економске науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Финансијско-економски и студијско-аналитички послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене финансијско-економске и студијско-аналитичке послове који 

захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора 

непосредног руководиоца и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства 

непосредног руководиоца; припрема податке и израђује нацрт месечног, периодичног и годишњег 

финансијског плана; израђује пројекције и измене финансијског плана у току године; припрема финансијско-

економске материјале и информације у вези са реализацијом финансијског плана; сачињава дневне, месечне, 

периодичне и годишње извештаје о плаћеним и неплаћеним прекршајним налозима достављеним 

Прекршајном суду на даље поступање; прати реализацију уплата по основу неплаћених прекршајних налога 

достављених Прекршајном суду на извршење; води месечну евиденцију присуства запослених у Сектору; 

остварује пословну комуникацију унутар Сектора, са другим организационим јединицама Градске управе 

града Београда и са Прекршајним судом ради остваривања постављених циљева; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Послови контроле евиденција и извештавања 

Звање: Саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који захтевају 

посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора 

руководиоца и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства руководиоца; 

израђује предлоге месечног, периодичног и годишњег финансијског плана; учествује у контроли уплата по 

издатим прекршајним налозима; води евиденције о плаћеним и неплаћеним прекршајним налозима, 

прекршајним налозима за које је добијена информација од прекршајног суда да је поднет захтев за судско 

одлучивање; остварује пословну комуникацију унутар Сектора, и са другим организационим јединицама 

Градске управе, ради прикупљања и размене информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови евиденција и извештавања 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 4 

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који 

пoдрaзумeвajу примену утврђених метода рада, поступака или стручних техника унутар прецизно одређеног 

оквира деловања, уз редован надзор шефа Одсека; учествује у изради нацрта месечног, периодичног и 

годишњег финансијског плана; прати реализацију уплата по издатим прекршајним налозима; учествује у 

вођењу евиденција о плаћеним и неплаћеним прекршајним налозима, прекршајним налозима за које је 

добијена информација од прекршајног суда да је поднет захтев за судско одлучивање. Остварује пословну 

комуникацију унутар Сектора, и са другим организационим јединицама Градске управе, ради прикупљања и 

размене информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Евидентичар-обрађивач 

Звање: Виши референт Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге рутинске послове који пoдрaзумeвajу мањи 

круг сличних послова који се извршавају применом једноставни методе рада и поступака, a oбaвљajу се уз 

повремени надзор шефа Одсека и упутства шефа Одсека; пријем и контрола предмета са издатим прекршајним 

налогом; праћење и контрола рока о уручењу прекршајног налога; припрема и контрола документације, доказа 

уз прекршајни налог за достављање суду на даље поступање; обрада прекршајних налога са констатацијом 

коначности и извршности; одлагање, чување и архивирање предмета; остварује пословну комуникацију 

углавном унутар Одсека, а повремено и са другим ужим унутрашњим јединицама Сектора ако је потребно да 

се прикупе или размене информације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци,  као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за праћење и контролу возила са уређајима за снимање и опреме комуналног милиционара 

 Шеф одсека 

Звање: Сарадник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручно-оперативне и административно-техничке послове који 

захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора 

руководиоца и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства руководиоца. 
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Организује, руководи, координира, прати и контролише рад Одсека; планира послове у Одсеку; припрема 

инструкције и упутства за примену прописаних евиденција Одсека; припрема извештаје и друге материјале 

о стању и проблемима опреме и средстава Сектора; стара се о правилној и правовременој припреми предлога 

Плана јавних набавки за потребе Сектора; обавља послове који се односе на праћење и контролу коришћења 

средстава и опреме, а нарочито возила, пловила и припадајућих техничких средстава; обавља послове 

контроле распореда коришћења средстава, евиденција потрошње горива, основних средстава комуналног 

милиционара; остварује пословну комуникацију унутар Сектора и са другим организационим јединицама 

Градске управе када је потребно да прикупи информације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Контролор возила, опреме, средстава и материјала 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља једноставније стручно-оперативне послове и административно -техничке 

послове Одсека уз надзор и упутства и детаљна усмерења руководиоца; сачињава периодичне извештаје о 

распореду и коришћењу возила; стању возила и опреме и периодичну контролу сервисираних возила, 

обележавања возила и опреме у возилима у складу са прописима; сачињава дневне и месечне извештаје о 

утрошку горива и пређеној километражи, врши контролу евиденције опреме, униформе, службене 

легитимације, инвентара, канцеларијског материјала и др; сачињава периодичне извештаје из евиденција које 

води; припрема и издаје потврде о привремено одузетим предметима; остварује пословну комуникацију 

унутар Одсека, а повремено и са другим ужим унутрашњим јединицама Сектора ако је потребно да се 

прикупе или размене информације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни 

стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Евидентичар возила, опреме, средстава и материјала 

Звање: Виши референт Број службеника: 6 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге претежно рутинске послове који 

обухватају широк круг послова и могу захтевати познавање и примену једноставнијих метода рада и 

поступака, а раде се самостално и уз повремени надзор руководиоца и то: сачињавање редовних извештаја о 

распореду и коришћењу возила; сачињавање извештаја о стању возила и опреме; вођење евиденција утрошка 

горива; издавање путних налога и вођење евиденција издатих путних налога; средстава опреме комуналног 

милиционара; старање о техничкој исправности возила, чистоћи и уредности истих; врши контролу после 

сервисирања возила; стара се о одржавању и обележавању возила и опреме у возилима у складу са 

прописима; обавља послове везане за контролу евиденције опреме, униформе, инвентара, канцеларијског 

материјала и др; сачињава периодичне извештаје из евиденција које води; припрема и издаје потврде о 

привремено одузетим предметима; врши дневни распоред возила; обезбеђује бонове за бензин, прописно 

попуњене и оверене путне налоге; прати утрошак горива, пређену километражу; води евиденцију о 

регистрацији, осигурању возила, опремању возила потребном опремом; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Возач 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 13 

Опис послова: Управља возилом комуналне милиције са уређајима за снимање према утврђеном 

распореду; преузима путне налоге за вожњу; пре почетка вожње врши визуелни преглед возила; води 

евиденцију о утрошку горива; сачињава месечни извештаји о пређеним километрима, времену употребе 

возила, количини утрошка горива и мазива; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степена стручне спреме или стечено специјалистичко образовање, возачки испит „Б“ категорије и најмање 

једна година радног искуства. 

Одељење за стручно-оперативне послове и заштиту података о личности 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља нормативно-правне, студијско-аналитичке и оперативно-стручне послове; 

организује, руководи, координира, прати и контролише рад у Одељењу и стара се о законитом и 

благовременом обављању послова у Одељењу, припрема и израђује Предлог стратешког плана Сектора и 

годишњи и оперативи план рада Сектора; израђује нацрте обавезних упутстава комуналним милиционарима 

о примени прописа; учествује у обављању стручних послова у припреми аката из надлежности комуналне 

милиције; организује вођење прописаних збирки података и евиденција у области заштите података о 

личности и прописаних евиденција комуналне милиције; израђује писана изјашњења и акте о предузетим 

мерама на достављене притужбе 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; 

остварује пословну комуникацију унутар Сектора, са надлежним инспекцијским службама Града и Градских 

општина, Заштитником грађана и Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности а ради остваривања постављених циљева успешног функционисања рада Одељења; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне или економске науке, односно на Криминалистичко-

полицијској академији или на Факултету безбедности на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови и послови решавања притужби и представки 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене нормативно-правне, студијско-аналитичке и оперативно-стручне 

послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад 

без надзора начелника Одељења и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и 

упутства начелника Одељења, као што су: учествовање у изради Предлога стратешког плана Сектора и 

годишњег и оперативног плана рада; израда нацрта обавезних упутстава комуналним милиционарима; 

учествује у обављању стручних послова у припреми аката из надлежности комуналне милиције; израђује и 

води прописане збирке података и евиденције у области заштите података о личности и прописаних 

евиденција поднетих пријава, петиција и предлога грађана, поднетих притужби на рад комуналних 

милиционара, о аудио и видео снимцима, употребљеним средствима принуде и другим примењеним 

овлашћењима; врши контролу употребе средстава принуде и решава представке и притужбе лица која 

сматрају да су им незаконитом или неправилном применом овлашћења комуналних милиционара повређена 

права; израђује писана обавештења подносиоцу притужбе; припрема анализе, извештаје, информације и 

планове за потребе органа града Београда; остварује редовну пословну комуникацију унутар и изван Сектора, 

са надлежним инспекцијским службама Града и Градских општина, у циљу прикупљања података а ради 

остваривања циљева Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Стручна подршка правним пословима и пословима заштите података о личности 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене нормативно-правне, студијско-аналитичке и оперативно-стручне 

послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад 

без надзора начелника Одељења и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и 

упутства начелника Одељења, као што су: учествовање у изради Предлога стратешког плана Сектора и 

годишњег и оперативног плана рада Сектора; израда нацрта обавезних инструкција комуналним 

милиционарима; сачињава иницијативе за покретање дисциплинских поступака против запослених; води и 

ажурира прописане збирке података и евиденције у области заштите података о личности и прописаних 

евиденција поднетих пријава, петиција и предлога грађана, поднетих притужби на рад комуналних 

милиционара, о аудио и видео снимцима, употребљеним средствима принуде и другим примењеним 

овлашћењима врши контролу употребе средстава принуде и решава представке и притужбе лица која 

сматрају да су им незаконитом или неправилном применом овлашћења комуналних милиционара повређена 

права; израђује писана обавештења подносиоцу притужбе; непосредно сарађује са Лицем за заштиту 

података о личности у Градској управи града Београда; израда писаних изјашњења и аката о предузетим 

мерама на достављене притужбе 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; остварује пословну комуникацију унутар Сектора, са надлежним инспекцијским службама Града 

и Градских општина, а ради остваривања постављених циљева успешног функционисања рада Одељења; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови и послови решавања притужби и представки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и оперативно-стручне послове као што су: учествовање 

у изради нацрта обавезних упутстава комуналним милиционарима; писана изјашњења и акти о предузетим 

мерама на достављене притужбе 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; прати примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о 

личности; пружа подршку, потребна обавештења; врши контролу употребе средстава принуде и решава 

представке и притужбе поднете против комуналних милиционара; израђује обавештења подносиоцу 

притужбе; остварује пословну комуникацију унутар Сектора, са надлежним инспекцијским службама Града 

и Градских општина ради остваривања постављених циљева успешног функционисања рада Одељења; 

припрема анализе, извештаје, информације и планове за потребе органа града Београда; води евиденције 

поднетих пријава, петиција и предлога грађана, поднетих притужби на рад комуналних милиционара, 

употребљених средстава принуде и других примењених овлашћења према лицима, о упућивању комуналних 

милиционара на ванредне лекарске прегледе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке или ИМТ област, на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке стручном оспособљавању и усавршавању комуналних милиционара 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове, а који се односе на стручну едукацију, 

усавршавање и оспособљавање комуналних милиционара, развој и праћење општих и специјалних 
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моторичких способности комуналних милиционара, организовање предавања, обука, вежби, практичне 

наставе, тестирања и консултација; остварује учесталу пословну комуникацију унутар и изван Сектора у 

циљу прикупљања или размене информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-организациони, оперативни и административно-документациони послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове који подразумевају припрему саопштења за 

јавност комуналне милиције, о контролама, о стању у одређеним областима и предузетим мерама у вршењу 

комунално-милицијског надзора, припрема нацрта одговора на новинарска питања, електронску 

комуникацију, преглед електронске поште, формирање базе података, вођење евиденција и сачињавање 

редовних извештаја по пријавама, представкама, притужбама на рад комуналне милиције, асистенцијама 

(помоћ у извршењу) и манифестацијама од значаја за град Београд, сачињава нацрте одговора и даје повратне 

информације; прати рокове за достављање одговора по поднетим захтевима; разврстава, заводи и доставља 

пошту упућену на личност; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније студијско-аналитичке послове који захтевају стваралачке 

способности, предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и искуство. У оквиру општих 

усмерења начелника комуналне милиције, организује, руководи, координира, прати и контролише рад и 

стара се о благовременом обављању послова у области за коју је образовано одељење; распоређује послове 

у одељењу, даје неопходне смернице за рад, пружа стручну помоћ; прати и анализира измене законских и 

подзаконских аката; у циљу потпуног и благовременог извршавања свих послова одељења у размени 

информација које служе за остваривање послова из надлежности сарађује са другим ужим унутрашњим 

јединицама Сектора, организационим јединицама Градске управе, као и органима, организацијама и 

установама изван Градске управе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање седам година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за студијско-аналитичке послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније стручне послове који захтевају стваралачке способности, 

предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и искуство; организује, руководи, координира, прати 
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и контролише рад; 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 

Сектора; 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 и обавештава надлежне 

о утврђеном чињеничном стању уз предлагање одговарајућих мера; организује и координира рад у Одсеку и 

стара се о законитом и благовременом обављању послова у Одсеку; самостално обавља најсложеније послове 

из оквира Одсека; прати активности на изради апликације Сектора и усклађује стање у апликацијама Сектора 

са тренутним потребама, на основу анализе података, извештаја, информација и материјала из апликације 

предлаже потребе за даљом надоградњом апликација, усклађује рад одсека; даје смернице запосленима за 

извршење послова; остварује пословну комуникацију унутар Сектора и са организационим јединицама Градске 

управе, као и органима, организацијама и установама изван Градске управе а ради остваривања постављених 

циљева и успешног функционисања рада Одсека; прати прописе; израђује анализе, извештаје и информације 

из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и 

искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора руководиоца и доношење одлука у сложеним 

случајевима само уз општа усмерења и упутства руководиоца; самостално обавља најсложеније студијско-

аналитичке послове везане за унапређење система комуналне милиције; систематизује прикупљене податке; 

израђује периодичне извештаје на основу одговарајућих података и прикупља податке у циљу утврђивања 

чињеничног стања у делокругу Одсека; упоредним анализама података даје предлоге и смернице у даљем 

унапређивању ефикасности у достизању постављених циљева Одсека; обједињује и прикупља податке 

резултата рада са терена из извештаја патрола комуналне милиције, систематизује податке тока обраде 

предмета; врши статистику процеса реализације наплате увидом у извештаје осталих служби у оквиру 

Сектора; остварује пословну комуникацију унутар и изван Сектора, а ради остваривања постављених циљева 

и успешног функционисања рада Одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручна подршка студијско-аналитичким пословима 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и 

искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора руководиоца и доношење одлука у сложеним 

случајевима само уз општа усмерења и упутства руководиоца; самостално обавља најсложеније студијско-

аналитичке послове везане за унапређење система комуналне милиције; систематизује прикупљене податке; 

израђује периодичне извештаје на основу одговарајућих података и прикупља податке у циљу утврђивања 

чињеничног стања у делокругу Одсека; упоредним анализама података даје предлоге и смернице у даљем 

унапређивању ефикасности у достизању постављених циљева Одсека; обједињује и прикупља податке 

резултата рада са терена из извештаја патрола комуналне милиције, систематизује податке тока обраде 

предмета; врши статистику процеса реализације наплате увидом у извештаје осталих служби у оквиру 

Сектора; остварује пословну комуникацију унутар и изван Сектора у циљу прикупљања или размене 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање три године 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Статистичко-евиденциони послови 

Звање: Саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља сложене послове који су нajчeшћe прецизно одређени и пoдрaзумeвajу примену 

утврђених метода рада и поступака са jaвним оквиром самосталног деловања, уз повремени надзор и помоћ 

руководиоца у сложенијим стручним проблемима; врши послове ажурирања података за потребе припреме 

анализа и извештаја и израђује извештаје на основу мање сложених анализа; прикупља податке у циљу 

праћења стања у релевантној области; врши мање сложене анализе података ради утврђивања чињеничног 

стања у датој области; врши послове који се односе на прикупљање статистичких података потребних за 

израду извештаја о резултатима рада комуналних милиционара у различитим временским интервалима, као 

и стратешког и годишњег плана рада Сектора; систематизује прикупљене податке, сарађује у изради 

периодичних извештаја; упоредним анализама података даје предлоге и смернице у даљем унапређивању 

ефикасности у достизању постављених циљева; систематизоване податке прослеђује и даје на увид 

овлашћеним државним органима и сарађује у припреми и изради законски прописаних одговора тражиоцима 

податка: Заштитнику грађана, овлашћеним правним лицима, овлашћеним заступницима грађана и 

грађанима; обједињује и прикупља податке резултата рада са терена из извештаја патрола комуналних 

милиционара; систематизује податке тока обраде предмета; остварује пословну комуникацију унутар и изван 

Сектора у циљу прикупљања или размене информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Сарадник на ИТ пословима 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на администрирање потребних корисничких налога 

апликација Сектора (КОМПОЛ, ЈИС) за запослене у Сектору и обезбеђивање сталне доступности потребних 

сервиса (интернет, електронска пошта, базе података и друго); одржава ИТ опрему потребну за рад на терену, 

остварује пословну комуникацију унутар Сектора када је потребно да се прикупе и размене информације 

потребне за текуће информисање система унутар Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА КОМУНИКАЦИЈУ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и усмерава рад Сектора; стара се за благовремено и законито извршавање 

послова из делокруга Сектора; распоређује послове на Одељења и непосредне извршиоце, даје упутства за 

рад и пружа стручну помоћ; врши послове који се односе на организацију прикупљања, обрађивања и 

ажурирања података у складу са прописима из делокруга надлежности Сектора; учествује у изради предлога 

финансијског плана и плана јавних набавки Сектора; израђује извештај о раду сектора, обавља сталну 

пословну комуникацију са осталим организационим јединицама Градске управе града Београда, ЈКП и ЈП и 

органима локалне самоуправе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит; најмање 

седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење „Позивни центар” 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, планира и обједињава послове у одељењу; даје упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; обавља сложене стручне послове; организује и усмерава рад одељења; распоређује послове 

на непосредне извршиоце, даје упутства за рад и пружа стручну помоћ; даје предлог за усавршавање 

запослених у Београдском позивном центру; обавља пословну комуникацију са надлежним органима 

градских општина и осталим организационим јединицама Градске управе; израђује извештаје о раду 

одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови координације рада са странкама 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на пружање помоћи у решавању конфликтних ситуација 

на релацији запослени – запослени и запослени – странка; даје подршку запосленима у превазилажењу 

проблема у конфликтним ситуацијама, одржава редовне састанке са запосленима у циљу реализације 

квалитетније сарадње са грађанима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Супервизор – Аналитичко-оперативни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља сложене послове који се односе на рад оператера и контролора; врши обуку 

контролора и оператера; помаже контролорима и оператерима у решавању сложених захтева грађана; 

непосредно комуницира са грађанима и евидентира тако примљене сервисне захтеве, класификује их и 

прослеђује; врши преглед електронске поште и формирање пријава приспелих са сајта града или путем мејла 

и даје грађанима повратну информацију; стара се о законитом прегледању и архивирању телефонских 

разговора са странкама; израђује извештаје о раду БПЦ; даје предлоге за унапређење рада БПЦ; учествује у 

изради анкета и прати резултате истих; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка аналитичким и оперативним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на рад оператера и контролора уз повремени надзор; 

помаже контролорима и оператерима у решавању сложенијих захтева грађана; врши преглед електронске 
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поште и формирање пријава грађана приспелих са сајта града или путем мејла; врши преглед и формирање 

пријава примљених путем апликација за мобилне телефоне; даје предлоге за унапређење рада БПЦ; учествује 

у изради анкета и прати резултате истих; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Виши контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Координира и надзире рад оператера у складу са усвојеним процедурама рада уз повремени 

надзор супервизора; по потреби непосредно комуницира са грађанима, евидентира сервисне захтеве, класификује 

их, прослеђује и информише грађане; помаже оператерима у решавању захтева грађана; врши процену 

ургентности позива; израђује дневне и недељне извештаје; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Контролор 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља једноставније стручне послове као и административно-техничке послове у 

сарадњи са запосленима виших звања; надзире рад оператера у складу са усвојеним процедурама рада; 

помаже оператерима у решавању захтева грађана; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца , 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Оперативно-стручни послови 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Комуницира са грађанима и евидентира предмете у апликацију Београдског позивног 

центра, класификује их и прослеђује супервизору; обрађује пријаве грађана добијене путем електронске 

поште и апликација за мобилне телефоне; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова; 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године; положен државни стручни 

испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Оператер 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 6 

Опис послова: Комуницира са грађанима и евидентира предмете у апликацију Београдског позивног 

центра, класификује их и прослеђује супервизору; даје сервисне информације; информише грађане о 

предузетим активностима надлежних служби; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге послове везане за делокруг рада Сектора; 

израђује дневне извештаје из делокруга рада Београдског позивног центра; стара се о одлагању, чувању и 

архивирању документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке оператерима 

Звање: Референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Учествује у комуникацији са грађанима што подразумева познавање комуналног 

система града Београда; евидентира сервисне захтеве и прослеђује их супервизору; затвара предмете; 

информише грађане; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за комуникације 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове из области делокруга Одељења, даје упутства за рад 

и пружа стручну помоћ; организује и учествује у изради информација и других материјала за потребе 

Одељења; израђује извештај о раду Одељења; обавља пословну комуникацију са надлежним органима 

градских општина и осталим организационим јединицама Градске управе; организује и учествује у изради 

публикација за грађане; предлаже обуке за запослене; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско аналитички послови односа са јавношћу 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Прати извештавање медија и анализира прилоге везане за рад јавних комуналних 

предузећа, јавних предузећа, стручних служби и секретаријата Градске управе; припрема саопштења у вези 

са радом Београдског позивног центра; припрема и упућује примедбе и предлоге за унапређење 

комуникације са грађанима; израђује аналитичке материјале из области односа с јавношћу од значаја за рад 

Сектора; сарађује са инфо службама јавних комуналних предузећа, јавних предузећа, градских општина и 

секретаријата Градске управе; учествује у изради публикација и других материјала из области односа с 

јавношћу; ажурира сервисне информације и аналитички материјал за потребе Београдског позивног центра; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Администратор друштвених мрежа и апликација за мобилне телефоне 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који подразумевају комуникацију са грађанима путем профила Града 

Београда на друштвеним мрежама Фејсбук и Твитер уз редован надзор непосредног руководиоца; 

електронска комуникација са инфо службама јавних комуналних предузећа, јавних предузећа, градских 

општина и надлежнима у Градској управи у вези са пријавама грађана; давање повратне информације 

грађанима; ажурирање апликација за мобилне телефоне Секретаријата; вођење евиденције и израда 

извештаја о пријавама добијеним путем друштвених мрежа; вођење евиденције и израда извештаја о 

сервисним информацијама које се пласирају путем апликација за мобилне телефоне; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прикупља информације и учествује у изради информативног материјала за јавне 

наступе секретара; израђује дневне извештаје о пријавама грађана у вези са системом даљинског грејања 

током грејне сезоне; прати реализацију и води евиденцију о акцијама које организује и у којима учествује 

Секретаријат; дневно прикупља информације потребне за израду извештаја у вези најчешће евидентираних 

комуналних проблема; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за правне послове, финансије и јавне набавке 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, планира и организује рад одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад службеника у одељењу; обавља најсложеније стручне послове из оквира делокруга Одељења; 

прати примену закона и прописа из области радних односа и обавештава запослене о њиховој примени; врши 

контролу обављања нормативно-правних послова, организује активности одељења у области радних односа, 

прати реализацију Закључака и других аката Градоначелника града Београда, Градског већа и аката које 

доноси Скупштина града Београда, прати и стара се о спровођењу поступака јавних набавки и изради и 

реализацији додељених уговора, координира правне послове у вези са учествовањем у раду Комисија и 

стручних тела, заједно са руководиоцем Сектора учествује у изради Предлога финансијског плана Сектора и 

плана јавних набавки, прати реализацију планираних финансијских средстава и предузима конкретне мере 

за ефикасније и ажурније плаћање финансијских обавеза из делокруга Одељења, израђује сложене извештаје 

и анализе из делокруга Одељења, непосредно сарађује са Лицем задуженим за заштиту података о личности 

Градске управе и Лицем за приступ информацијама од јавног значаја Градске управе, обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних или економских наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Израђује решења и друга појединачна акта из области радних односа; прибавља податке, 

припрема предлог плана коришћења годишњих одмора и обједињује радне циљеве и извештаје о оцењивању 

запослених у Сектору; прати потребе и припрема предлоге за ангажовање незапослених лица ради обављања 

привремених и повремених послова; припрема податке и предлог одговора на захтеве за информације од 

јавног значаја из надлежности Сектора; прати примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту 

података о личности, пружа подршку, потребна обавештења и припрема извештаје, анализе, планове и друге 

стручне и аналитичке материјале из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Економско-финансијски послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Припрема финансијски план; прати реализацију планираних прихода и расхода; учествује 

у припреми уговора и прати њихову реализацију; припрема месечне квоте расхода; сачињава наредбе за 

књижење, захтеве и решења за пренос средстава; сачињава нацрте финансијских планова; израђује извештаје, 

програме, стручне материјале, анализе и информације; води евиденцију трошкова; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, из научне области друштвених наука; положен државни стручни испит, најмање пет година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови јавних набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Учествује у планирању јавних набавки и изради конкурсне документације; израђује акте 

у поступку јавне набавке и уговоре о јавној набавци; прати извршења јавне набавке и друге поступке који су 

повезани са поступком јавне набавке; сарађује са Службом за централизоване јавне набавке и контролу 

набавки; учествује у припреми извештаја, програма, стручних материјала, анализа и информација; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови спровођења поступака јавних набавки 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Припрема податке и информације и обавља поједине радње у вези са планирањем 

набавки, израдом конкурсне документације, израдом аката у поступку набавке, израдом уговора о набавци, 

праћењем извршења набавке и другим поступцима који су повезани са поступком набавке; води евиденцију 

о набавкама; сарађује са организационим јединицама Градске управе за послове централизоване јавне 

набавке и контролу набавки; учествује у припреми извештаја, програма, стручних материјала и информација; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

14.  

Члан 90. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају П група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 8 8 

Самостални саветник 31 33 

Саветник 21 35 

Млађи саветник 7 15 

Сарадник 3 3 

Млађи сарадник / / 

Виши референт 10 19 

Референт 2 2 

Укупно: 84 117 

 Заменик начелника градске управе града Београда – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове у складу са Одлуком о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног пола друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове у складу са Одлуком о Градској управи града Београда 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног пола друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички секретар 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно-техничке послове; врши пријем телефонских позива, давање 

телефонских веза и обавештења; води евиденцију о времену и месту одржавања састанака; води евиденцију 

о присуствовању и одсуствовању запослених са посла; прима, евидентира и отпрема пошту преко интерних 

доставних књига, прима пошту из књиге примљене поште на личност; води евиденцију о завођењу и 

развођењу предмета; архивира предмете; обавља послове у вези коришћења службених возила, путних 

налога, утрошка репрезентације, употребе печата и сређивања и евидентирања службених гласила, као и 

остале административне и канцеларијске послове за потребе секретара и подсекретара. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 
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стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

СЕКТОР ЗА СОЦИЈАЛНУ, БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ И НАДЗОР 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и контролише рад Сектора, обавља нормативно-правне 

послове у вези припреме свих врста нормативних аката из надлежности Секретаријата, припрема стручна 

мишљења о нацртима и предлозима општих аката, припрема мишљења у вези са применом прописа и општих 

аката из надлежности сектора којим руководи, обавља управно-правне послове, решава управне предмете у 

првостепеном и другостепеном управном поступку, пружа стручну помоћ, прати анализира и проучава нове 

законске и подзаконске регулативе и ефекте на послове из делокруга сектора којим руководи; остварује 

сарадњу са ресорним министарством и сарађује са другим органима, организацијама и институцијама изван 

сектора којим руководи, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне, односно стручне 

области у оквиру образовно-научног пола друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 7 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за другостепене поступке и нормативно-правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности Одељења; планира и обједињује послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга Одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду Одељења којим руководи, обавља 

најсложеније стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; предлаже 

мере за унапређење материјалних давања из области социјалне заштите, а на основу сагледавања стања и 

прописа у наведеној области и припрема анализе, информације и извештаје о ефикасности и рационалности 

материјалних давања; учествује у изради нацрта одлука и других предлога прописа у области социјалне 

заштите града Београда; врши контролу појединачних управних аката којима се у првостепеном поступку 

решава о праву на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима 

града Београда; врши контролу појединачних управних аката којима се у првостепеном поступку решава о 

стицању статуса енергетски угроженог купца електричне енергије или природног гаса са основа новчане 

социјалне помоћи, висине примања и здравственог стања; врши контролу појединачних управних аката 

којима се у другостепеном поступку решава о жалбама и ванредним правним средствима изјављеним на 

првостепена решења центара за социјални рад којима се одлучује о правима из области социјалне заштите; 

врши контролу појединачних управних аката којима се у другостепеном поступку решава о жалбама и 

ванредним правним средствима изјављеним на првостепена решења којима се одлучује о правима из области 

борачко-инвалидске заштите; даје мишљења на нацрте одлука и друге предлоге прописа које предлажу 

државни органи и стручне службе Градске управе града Београда, а који су у вези делокруга Одељења и 

обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне или 

економске науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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Одсек за другостепене поступке у области социјалне заштите 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; води другостепене 

поступке у свим управним стварима по прописима из социјалне заштите; води послове који проистичу из 

управних спорова у тим управним стварима; врши ревизију решења о признатим правима из области 

социјалне заштите; обавља нормативно-правне послове везане за припрему свих врста нормативних аката из 

надлежности области којом руководи, прибавља мишљења и разматра примедбе и мишљења других органа 

на нацрте и предлоге прописа и општих аката; обавља управно-правне послове учествовања у припреми 

појединачних управних аката и других појединачних аката предвиђених законом, статутом и општим актима, 

припрема инструкције и упутства за примену прописа; остварује сарадњу са ресорним министарством у 

вршењу поверених послова јединици локалне самоуправе и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Управни и управно-надзорни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља управне и управно-надзорне поверене послове државне управе; води 

другостепене поступке у свим управним стварима по прописима из социјалне заштите; води послове који 

проистичу из управних спорова у тим управним стварима; врши ревизију решења о признатим правима из 

области социјалне заштите; пружа стручну помоћ Градском центру за социјални рад у циљу решавања 

спорних питања; обавља управно-правне послове учествовања у припреми појединачних управних аката и 

других појединачних аката предвиђених законом, статутом и општим актима; остварује сарадњу са ресорним 

министарством у вршењу поверених послова јединици локалне самоуправе и обавља друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Управно-надзорни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља управно-надзорне поверене послове државне управе; води другостепене 

поступке у свим управним стварима по прописима из социјалне заштите; води послове који проистичу из 

управних спорова у тим управним стварима; врши ревизију решења о признатим правима из области 

социјалне заштите; пружа стручну помоћ Градском центру за социјални рад у циљу решавања спорних 

питања; обавља управно-правне послове учествовања у припреми појединачних управних аката и других 

појединачних аката предвиђених законом, статутом и општим актима; остварује сарадњу са ресорним 

министарством у вршењу поверених послова јединици локалне самоуправе и обавља друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
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државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одсек за управно-надзорне послове у области борачко-инвалидске заштите 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; води другостепене 

поступке у свим управним стварима по прописима из области борачко-инвалидске заштите; води послове 

који проистичу из управних спорова у тим управним стварима; врши ревизију решења о признатим правима 

из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата; обавља нормативно-правне 

послове везане за припрему свих врста нормативних аката из надлежности области којом руководи, 

прибавља мишљења и разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих 

аката; обавља управно-правне послове учествовања у припреми појединачних управних аката и других 

појединачних аката предвиђених законом, статутом и општим актима, припрема инструкције и упутства за 

примену прописа; обавља студијско-аналитичке послове, припремање анализа, извештаја, информација и 

других стручних и аналитичких материјала на основу одговарајућих података и прикупљање података у циљу 

утврђивања чињеничног стања у области којом руководи, остварује сарадњу са ресорним министарством у 

вршењу поверених послова јединици локалне самоуправе и обавља друге послове по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Управни послови другостепеног поступка и ревизије 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља управне и управно-надзорне поверене послове државне управе; води 

другостепене поступке у свим управним стварима по прописима из борачко-инвалидске заштите; води 

послове који проистичу из управних спорова у тим управним стварима; врши ревизију решења о признатим 

правима из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата; обавља управно-правне 

послове учествовања у припреми појединачних управних аката и других појединачних аката предвиђених 

законом, статутом и општим актима; обавља студијско-аналитичке послове, припремање и анализа 

извештаја, информација и других стручних и аналитичких материјала на основу одговарајућих података; 

остварује сарадњу са ресорним министарством у вршењу поверених послова јединици локалне самоуправе и 

обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одсек за друге облике материјалне помоћи и подршке 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; води првостепени 

управни поступак утврђивања права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим 
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паркиралиштима на територији града Београда; води првостепени управни поступак за стицање статуса 

енергетски угроженог купца са основа новчане социјалне помоћи, висине примања и са основа здравственог 

стања; спроводи поступак за одобравање субвенције на цене комуналних услуга код ЈКП „Инфостан 

технологије”; израђује решења о исплати проширене заштите цивилних инвалида рата и допунског 

материјалног обезбеђења; израђује решења о исплати једнократне новчане помоћи породицама палих бораца 

из оружаних акција после 17. августа 1990. године, обавља нормативно-правне послове везане за припрему 

свих врста нормативних аката из надлежности области којом руководи, прибавља мишљења и разматра 

примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката; обавља студијско-

аналитичке послове, припремање анализа, извештаја, информација и других стручних и аналитичких 

материјала на основу одговарајућих података и прикупљање података у циљу утврђивања чињеничног стања 

у области којом руководи и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Правни, стручно-оперативни и канцеларијски послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне и правне послове за остваривање права на бесплатно 

коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима, за стицање статуса енергетски 

угроженог купца са основа новчане социјалне помоћи, висине примања и са основа здравственог стања и за 

одобравање субвенција на цене комуналних услуга код ЈКП „Инфостан технологије”; прибавља податке из 

службене евиденције других органа; прослеђује решења о оствареном праву на бесплатно коришћење 

обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима организационој јединици Градске управе 

надлежној за послове саобраћаја и јавном предузећу које врши послове везане за управљање, коришћење и 

одржавање јавних паркиралишта; доставља податке из решења о стицању статуса енергетски угроженог 

купца енергетском субјекту надлежном за снабдевање у електронској и штампаној форми једном месечно; 

доставља спискове корисника којима је одобрена или угашена субвенционисана цена комуналних услуга 

јавном комуналном предузећу који врши обједињену наплату комуналних услуга на територији града једном 

месечно, обавља рад са странкама и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, и најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за стручно-оперативне и канцеларијске послове 

 Шеф одсека 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства, обавља стручно-

оперативне, административне и информатичке послове; врши дневну расподелу захтева за остваривање 

права и жалби по одсецима; заводи и разводи предмете кроз интерне доставне књиге, одговара на представке 

грађана; надзире рад запослених у одсеку и подноси извештај непосредним руководиоцима, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Стручно-оперативни и канцеларијски послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља једноставније стручно-оперативне и административне послове из области 

социјалне, борачко-инвалидске заштите и других облика материјалне помоћи и подршке; свакодневно 

преузима поднете захтеве, по потреби спаја са досијеима и доставља обрађивачима у рад; заводи и разводи 

предмете кроз интерне доставне књиге; ковертира решења и дописе за странке и органе, прима странке и даје 

обавештења странкама у вези са статусом предмета; разврстава и улаже потврде о уручењу решења 

(доставнице) у омоте списа, и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за инспекцијски надзор 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, организује и обавља најсложеније стручне послове, уз 

највиши степен одговорности, из надлежности Одељења; планира и обједињује послове и стара се за 

законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга Одељења; непосредно распоређује 

послове извршиоцима; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о 

раду Одељења којим руководи, обавља најсложеније стручне послове који захтевају висок степен 

стручности, самосталности и искуства; непосредно врши најсложеније инспекцијске надзоре; пружа стручну 

помоћ установама социјалне заштите у вези са организацијом и делатношћу; организује вршење надзора по 

приговорима од стране корисника, запослених, грађана и других институција; иницира и по потреби 

организује и координира заједничке акције инспектора за социјалну заштиту са инспекцијским службама 

других органа; припрема и контролише спровођење инструкција из делокруга Одељења; спроводи 

инструкције органа који су поверили послове вршења инспекцијског надзора социјалне заштите граду 

Београду; и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Инспектор социјалне заштите 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове инспекцијског надзора над радом установа социјалне заштите, других 

правних и физичких лица који обављају делатност социјалне заштите на територији града Београда у погледу 

вршења редовног, ванредног, контролног и допунског инспекцијског надзора, стручних саветодавних посета 

и едукационих трибина; врши непосредну контролу поступања надзираних субјеката у погледу придржавања 

закона других прописа и општих аката; врши надзор над нерегистрованим субјектима који обављају 

делатност социјалне заштите; врши контролу испуњености услова у погледу простора, опреме и потребних 

стручних и других радника за обављање делатности социјалне заштите; контролише поступке пријема 

корисника у установе социјалне заштите; врши контролу прописаних евиденција у области социјалне 

заштите и предузима мере за отклањање неправилности и недостатака у раду; разматра приговоре на рад 

установа социјалне заштите и овлашћених пружалаца услуга од стране корисника, запослених, грађана и 

других институција и предузима мере у складу са законом; подноси пријаве надлежном органу за учињено 

кривично дело или привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка; обавештава 

друге органе ако постоје разлози за предузимање мера из надлежности тог органа; сарадња са ресорним 

министарством; даје препоруке везане за доношење аката којима се регулишу питања у оквиру делатности 

установа социјалне заштите из надлежности Града и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног пола друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
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бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови подршке инспектору социјалне заштите 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у пословима инспекцијског надзора над радом установа социјалне заштите, 

других правних и физичких лица који обављају делатност социјалне заштите на територији града Београда у 

погледу вршења редовног, ванредног, контролног и допунског инспекцијског надзора, стручних 

саветодавних посета и едукационих трибина; разматра представке на рад установа социјалне заштите и 

овлашћених пружалаца услуга од стране корисника, запослених, грађана и других институција; обавештава 

друге органе ако постоје разлози за предузимање мера из надлежности тог органа; сарадња са ресорним 

министарством; учествује у припреми анализа, информација и других стручно-аналитичких материјала из 

делокруга рада и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног пола друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и контролише рад Сектора, обавља нормативно-правне 

послове у вези припреме свих врста нормативних аката из надлежности Секретаријата, припрема стручна 

мишљења о нацртима и предлозима општих аката, припрема мишљења у вези са применом прописа и општих 

аката; обавља управно-правне послове, решавање управних предмета у првостепеном управном поступку, 

прати анализира и проучава нове законске и подзаконске регулативе и ефекте на послове из делокруга 

сектора којим руководи, предлаже спровођење мера које се односе на подстицај популационе политике и 

доношење прописа из области финансијске подршке породици са децом, на нивоу града Београда и прати 

ефекте примене мера популационе политике, остварује сарадњу са ресорним министарством и сарађује са 

другим органима, организацијама и институцијама изван сектора којим руководи, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне или 

економске науке, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за управно-правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности Одељења; планира и обједињује послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга Одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду Одељења којим руководи, обавља 

најсложеније стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; креира и 

учествује у припреми и изради нацрта одлука и других предлога аката у области финансијске подршке 
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породици са децом и стратешких докумената у области популационе политике града Београда; Остварује 

комуникацију са ресорним министарством и прати ефекте примене мера популационе политике; врши 

контролу управних аката о правима у области финансијске подршке породици са децом у првом степену; 

врши контролу управних аката о правима утврђеним Одлуком о додатним облицима заштите породила на 

територији града Београда; припрема мишљења на нацрте закона и других предлога прописа које предлажу 

државни органи и стручне службе Градске управе града Београда, а који су у вези делокруга Одељења и 

обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одсек за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, неге детета и посебне 

неге детета и остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства, врши контролу управних 

аката донетих у првостепеном управном поступку утврђивања права на накнаду зараде за време породиљског 

одсуства, неге детета и посебне неге детета и остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге 

детета, обавља нормативно-правне послове везане за припрему свих врста нормативних аката из 

надлежности области којом руководи, и разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге 

прописа и општих аката; обавља студијско-аналитичке послове, припремање анализа, извештаја, 

информација и других стручних и аналитичких материјала на основу одговарајућих података и прикупљање 

података у циљу утврђивања чињеничног стања у области којом руководи и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области економске 

науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Управно-правни послови за утврђивање права на накнаду зараде за време породиљског 

одсуства, неге детета и посебне неге детета и остале накнаде по основу рођења и неге 

детета и посебне неге детета 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља управно-правне послове; води првостепене управне поступке утврђивања 

права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге 

детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и утврђивања права на остале накнаде по основу 

породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета: прибавља податке из службених евиденција других 

органа, обавља рад са странкама, врши издавање потврда о оствареним правима и обавља друге послове по 

налогу руководилаца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Подршка управно-правним пословима за утврђивање права на накнаду зараде за време 

породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета и остале накнаде по основу 

рођења и неге детета и посебне неге детета 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 6 

Опис послова: Обавља управно-правне послове; води првостепене управне поступке утврђивања 

права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге 

детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и утврђивања права на остале накнаде по основу 

породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета: прибавља податке из службених евиденција других 

органа, обавља рад са странкама, врши издавање потврда о оствареним правима и обавља друге послове по 

налогу руководилаца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за остваривање права на дечији додатак и родитељски додатак 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља стручне 

послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; врши контролу управних аката 

донетих у првостепеном управном поступку, утврђивања права на дечији додатак и родитељски додатак, 

обавља нормативно-правне послове везане за припрему свих врста нормативних аката из надлежности области 

којом руководи и разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката; 

обавља студијско-аналитичке послове, припремање анализа, извештаја, информација и других стручних и 

аналитичких материјала на основу одговарајућих података и прикупљање података у циљу утврђивања 

чињеничног стања у области којом руководи и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Сложени управно-правни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене управно-правне послове утврђивања права на родитељски додатак и 

дечији додатак у поступцима извршења решења другостепеног органа и поступцима извршења решења 

другостепеног органа по пресуди Управног суда, обавља послове спровођења поступка за остваривање права 

на дечији додатак по међународним конвенцијама, врши тромесечне провере испуњености услова у погледу 

редовности похађања наставе за децу предшколског и школског узраста и у вези са тим врши измене решења 

по већ утврђеном праву и обавља друге послове по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Управно-правни послови везани за остваривање права на дечији додатак 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља управно-правне послове; води првостепене управне поступке; утврђује право 

на дечији додатак, утврђује право на статус енергетски угроженог купца корисника дечијег додатка, 

прибавља податке из службених евиденција других органа, обавља рад са странкама, врши издавање потврда 

о оствареном праву на дечији додатак и обавља друге послове по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни послови везани за остваривање права на родитељски додатак 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља управно-правне послове; води првостепене управне поступке; утврђује право 

на родитељски додатак, прибавља податке из службених евиденција других органа, врши годишње провере 

испуњености услова редовности вакцинација и похађања предшколског и школског образовања ради 

наставка исплате по основу оствареног права на родитељски додатак, обавља рад са странкама, врши 

издавање потврда о оствареном праву на родитељски додатак и обавља друге послове по налогу 

руководилаца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка управно-правним пословима везани за остваривање права на дечији додатак 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља управно-правне послове; води првостепене управне поступке; утврђује право 

на дечји додатак, утврђује право на статус енергетски угроженог купца корисника дечијег додатка, прибавља 

податке из службених евиденција других органа, обавља рад са странкама, врши издавање потврда о 

оствареном праву на дечији додатак и обавља друге послове по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка управно-правним пословима везани за остваривање права на родитељски додатак 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља управно-правне послове; води првостепене управне поступке; утврђује право 

на родитељски додатак, прибавља податке из службених евиденција других органа, врши годишње провере 

испуњености услова редовности вакцинација и похађања предшколског и школског образовања ради 

наставка исплате по основу оствареног права на родитељски додатак, обавља рад са странкама, врши 

издавање потврда о оствареном праву на родитељски додатак и обавља друге послове по налогу 

руководилаца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
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бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за остваривање права на новчана давања града Београда 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; врши контролу управних 

аката донетих у првостепеном управном поступку; обавља нормативно-правне послове везане за припрему 

свих врста нормативних аката из надлежности области којом руководи, прибавља мишљења и разматра 

примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката; обавља студијско-

аналитичке послове, припремање анализа, извештаја, информација и других стручних и аналитичких 

материјала на основу одговарајућих података и прикупљање података у циљу утврђивања чињеничног стања 

у области којом руководи и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке или из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Управно-правни послови утврђивања права финансираних из средстава града Београда 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља управно-правне послове; води првостепене управне поступке; утврђује право 

на Новогодишњу новчану честитку мајци прворођеног дечака и прворођене девојчице, рођених 1. јануара; 

утврђује права на новчана давање породиљама са пребивалиштем на територији града Београда: прибавља 

податке из службених евиденција других органа, обавља рад са странкама, врши издавање потврда о 

оствареном праву на новчана давања породиљи и обавља друге послове по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка управно-правним пословима утврђивања права финансираних из средстава 

града Београда 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља управно-правне послове; води првостепене управне поступке; утврђује права 

на новчана давање породиљама са пребивалиштем на територији града Београда; прибавља податке из 

службених евиденција других органа, обавља рад са странкама, врши издавање потврда о оствареном праву 

на новчана давања породиљи и обавља друге послове по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен 



622 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за стручно-оперативне и канцеларијске послове 

 Шеф одсека 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; врши дневну расподелу 

захтева за остваривање права по одсецима, на недељном нивоу прослеђује податке о корисницима права ради 

штампања коверата за експедицију решења, надзире рад запослених у Одсеку и подноси извештај 

непосредним руководиоцима, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни и канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 6 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне и друге административне послове који се односе на 

остваривање права из Закона о финансијској подршци породици са децом и Одлуке о додатним облицима 

заштите породиља на територији града Београда; свакодневно преузима поднете захтеве, по потреби спаја са 

досијеима и доставља обрађивачима у рад; печатира и ковертира решења, прима странке и даје обавештења 

странкама у вези са статусом предмета; разврстава и улаже потврде о уручењу решења (доставнице) у омоте 

списа, разводи омоте списа кроз интерне доставне књиге и обавља друге послове по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за обрачун накнада 

 Начелник одељења 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности Одељења; планира и обједињује послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга Одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду Одељења којим руководи, обавља 

најсложеније стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; обавља 

најсложеније стручне послове у контроли обрачуна, рефундације и исплате накнада зарада за време 

породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и посебне неге детета, по овлашћењу врши пренос 

средстава за породиљска права и дечији додатак са рачуна министарства на подрачун града Београда, 

прибавља мишљења и разматра примедбе и мишљења других органа и ресорног министарства у примени 

прописа из области којом руководи; обавља студијско-аналитичке послове, припремање анализа, извештаја, 

информација и других стручних и аналитичких материјала на основу одговарајућих података и прикупљање 

података у циљу утврђивања чињеничног стања у области којом руководи и обавља друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног пола друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Стручно-оперативни и финансијско-материјални послови 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове ревизије утврђених основица за исплату накнада по приговору 

странака; припрема финансијског дела предмета у поступку по жалби; сарађује са рачуноводством, 
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финансијским организацијама, предузећима и корисницима; обрађује целокупну документацију која се по 

прописима доставља за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са 

рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета и обавља друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Информатички и оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља информатичке и оперативне послове; формира базу података за уплатне рачуне 

предузећа и установа; уноси налоге за електронску уплату; врши пренос средстава на рачун корисника; 

формира пореске пријаве и врши уплату пореза и доприноса на одговарајуће рачуне Пореске управе; сарађује 

са финансијским организацијама, предузећима и корисницима; преузима и прослеђује формиране Ексел 

фајлове за штампање коверата; израђује извештај о укупно месечно потребним и утрошеним средствима за 

рефундацију; обрађује целокупну документацију која се по прописима доставља за остваривање права на 

накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради 

посебне неге детета; обрађује податке прибављене путем Е-зуп ради утврђивања права и висину накнаде и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Финансијско-материјални и документациони послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 5 

Опис послова: Обавља финансијско-материјалне и документационе послове; обрађује целокупну 

документацију која се по прописима доставља за остваривање права на накнаду зараде за време породиљског 

одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета; обрађује податке 

прибављене путем Е-зуп ради утврђивања права и висину накнаде; на захтев странке издаје потврде о 

извршеним уплатама накнада зарада за време породиљског одсуства и одсуства ради неге и посебне неге 

детета; доставља годишње потврде о плаћеним порезима и доприносима по одбитку, врши ковертирање 

решења о праву на накнаду зарада послодавцима и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА 

 Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и контролише рад Сектора, обавља послове којима се 

применом нових метода у раду знатно утиче на постизање резултата у области којом руководи, припрема 

стручна мишљења о нацртима и предлозима општих аката којима се стварају услови за побољшање и 

унапређење положаја популације у надлежности сектора, припрема мишљења у вези са применом прописа и 

општих аката из надлежности сектора којим руководи, пружа стручну помоћ, прати анализира и проучава 

нове законске и подзаконске регулативе и ефекте на послове из делокруга сектора којим руководи; остварује 

сарадњу са другим органима, организацијама и институцијама изван сектора којим руководи, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за унапређење положаја Рома 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности Одељења; планира и обједињује послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга Одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду Одељења којим руководи, обавља 

најсложеније стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; анализира 

стање и предлаже мере за унапређење положаја Рома и Ромкиња на територији града Београда, даје стручни 

допринос у изради Стратегија и акционих планова за побољшање положаја Рома и Ромкиња на територији 

града Београда, прати спровођење мера и интеграционе политике у области унапређења положаја Рома у 

граду Београду поспешује координацију активности са државним и градским институцијама и цивилним 

сектором у циљу унапређења положаја Рома на територији Града Београда; учествује у координацији 

активности и унапређењу односа са цивилним сектором у циљу побољшања положаја лица из неформалних 

насеља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни, аналитички и стручно-оперативни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Уз надзор, обавља сложене правне, аналитичке и стручно-оперативне послове који се 

односе на: пружање помоћи корисницима социјалних станова обухваћених Пројектом „Саградимо дом 

заједно”, „Акционим планом за расељавање нехигијенског насеља у оквиру пројекта изградње приступних 

путева ка мосту преко реке Саве”, „Плана пресељења домаћинства која живе у неформалном насељу на 

локацији депоније Винча, као и поновног успостављања извора прихода сакупљача секундарних сировина 

на депонији Винча”, угроженим групацијама лица расељених из неформалних насеља и остваривање права 

из делокруга Секретаријата; учешће у изради правилника и других одлука, праћење потреба корисника и 

израда извештаја и информација о стању у области заштите корисника и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова,, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички и стручно-оперативни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Уз надзор, обавља сложене аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе 

на: помоћ корисницима социјалних станова обухваћених Пројектом „Саградимо дом заједно“, „Акционим 

планом за расељавање нехигијенског насеља у оквиру пројекта изградње приступних путева ка мосту преко 

реке Саве”, „Плана пресељења домаћинства која живе у неформалном насељу на локацији депоније Винча, 

као и поновног успостављања извора прихода сакупљача секундарних сировина на депонији Винча” у 

остваривању права из делокруга Секретаријата; организује сарадњу са представницима евидентираних 

неформалних насеља како у припреми, тако и током расељавања и социјалне инклузије из делокруга 
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Секретаријата; прикупља податке и води евиденције о лицима како у неформалним насељима, тако и у 

новоформираним насељима у којима су смештене породице расељене из неформалних насеља, у складу са 

законом, из делокруга Секретаријата; сарађује у изради и реализацији локалних акционих планова за 

решавање питања стамбеног збрињавања, економског оснаживања и осамостаљивања лица расељених из 

неформалних насеља из делокруга Секретаријата; учествује у координацији активности и унапређењу односа 

са цивилним сектором у циљу побољшања положаја лица из неформалних насеља, информисање корисника 

из о начину остваривања права из области социјалне заштите и њиховој реинтеграцији у друштво, сарадњу 

са корисницима социјалних станова обухваћених Пројектом „Саградимо дом заједно”, „Акционим планом 

за расељавање нехигијенског насеља у оквиру пројекта изградње приступних путева ка мосту преко реке 

Саве”, „Плана пресељења домаћинства која живе у неформалном насељу на локацији депоније Винча, као и 

поновног успостављања извора прихода сакупљача секундарних сировина на депонији Винча” у току 

социјалне инклузије из делокруга Секретаријата, одговарање на представке грађана из делокруга 

Секретаријата, старање о благовременом обавештавању јавности о збрињавању расељених лица, из 

делокруга Секретаријата, и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за унапређење положаја Рома 

 Шеф одсека 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; обавља стручне послове 

који се односе на: израду извештаја о анализи стања и предлогу мера за унапређење положаја Рома и Ромкиња 

на територији града Београда; оперативне и организационе послове везане за праћење реализације локалних 

акционих планова за економско оснаживање и осамостаљивање корисника социјалних станова обухваћених 

Пројектом „Саградимо дом заједно”, „Акционим планом за расељавање нехигијенског насеља у оквиру 

пројекта изградње приступних путева ка мосту преко реке Саве”, „Плана пресељења домаћинства која живе 

у неформалном насељу на локацији депоније Винча, као и поновног успостављања извора прихода сакупљача 

секундарних сировина на депонији Винча” и новоформираних насеља из делокруга Секретаријата, поспешује 

координацију активности и побољшања односа са цивилним сектором у циљу унапређења положаја лица из 

неформалних насеља; унапређује сарадњу са удружењима на територији Града у циљу партнерства током 

реализације расељавања и социјалне инклузије расељених породица, из делокруга Секретаријата и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни и канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља једноставније стручно-оперативне, информатичке и административне послове 

из области социјалне заштите за кориснике социјалних станова обухваћених Пројектом „Саградимо дом 

заједно”, „Акционим планом за расељавање нехигијенског насеља у оквиру пројекта изградње приступних 

путева ка мосту преко реке Саве”, „Плана пресељења домаћинства која живе у неформалном насељу на 

локацији депоније Винча, као и поновног успостављања извора прихода сакупљача секундарних сировина 

на депонији Винча” и новоформираних насеља; заводи и разводи предмете кроз интерне доставне књиге и 

комплетира досијее за даљи рад и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 



626 

СЕКТОР ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и контролише рад Сектора; припрема стручна мишљења 

о нацртима и предлозима општих аката којима се стварају услови за побољшање и унапређење положаја 

популације којом се бави сектор којим руководи; припрема мишљења у вези са применом прописа и општих 

аката из надлежности сектора којим руководи; пружа стручну помоћ, прати анализира и проучава нове 

законске и подзаконске регулативе и ефекте на послове из делокруга сектора којим руководи; учествује у 

раду комисија за избор корисника помоћи; пружа подршку збрињавању избеглица и интерно расељених лица 

док су у расељеништву која бораве у неформалним колективним центрима на територији града Београда; 

остварује сарадњу са другим органима, организацијама и институцијама изван сектора којим руководи, 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне или 

економске науке, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стружи испит и најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за унапређење положаја избеглица и интерно расељених лица 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности Одељења; планира и обједињује послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга Одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду Одељења којим руководи, обавља 

најсложеније стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; анализира 

стање и предлаже мере за унапређење стања у области којом руководи; прати спровођење мера миграционе 

политике; предлаже мере за интеграцију избеглица, интерно расељених лица док су у расељеништву и 

осталих лица у области миграција по потреби; даје стручни допринос у изради акционих планова за 

побољшање положаја избеглица, интерно расељених лица док су у расељеништву и осталих лица у области 

миграција по потреби који бораве на територији града Београда; унапређује комуникацију између посебних 

оперативних тела у општинама и граду Београду и Комесаријату за избеглице и миграције РС у циљу 

стварања услова за усклађено деловање свих учесника; стара се о редовном достављању одговарајућих 

података Комесаријату за избеглице и миграције РС и другим релевантним институцијама по потреби; 

координира активности ради унапређења односа са цивилним сектором; прати реализацију јавних позива и 

стара се да се исти спроведу благовремено; пружа стручну помоћ комисијама за избор корисника помоћи, а 

може и да учествује у раду истих; спроводи, прати и контролише реализацију збрињавања избеглица и 

интерно расељених лица док су у расељеништву која бораве у неформалним колективним центрима на 

територији града Београда; сарађује са Одељењем за правне послове и послове јавних набавки око поступка 

спровођења јавних набавки и контроле документације Сектора која је потребна за реализацију истих; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Аналитички и стручно-оперативни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на: учешће у изради 

правилника и других одлука; праћење потреба избеглица, интерно расељених лица док су у расељеништву и 

осталих лица у области миграција по потреби која бораве на територији града Београда и израда извештаја и 

припрема информација; старање о благовременом обавештавању јавности о збрињавању наведених 

категорија; пружање информација о остваривању права из области социјалне заштите; спровођење и праћење 

реализације збрињавања избеглица и интерно расељених лица док су у расељеништву која бораве у 

неформалним колективним центрима на територији града Београда; израђивање акционих планова за 

побољшање положаја избеглица, интерно расељених лица док су у расељеништву и осталих лица из области 

миграција по потреби који бораве на територији града Београда; пружање техничке помоћи комисијама за 

избор корисника помоћи, а може и да учествује у раду истих; обилази и проверава објекте на терену који су 

предмет разматрања комисија за доделу помоћи; израђује јединствене базе података избеглица, интерно 

расељених лица док су у расељеништву и осталих лица у области миграција која се налазе у стању потребе, 

као и збринутих лица на нивоу града Београда; сарадња са релевантним одељењима за припрему 

документације за реализацију јавне набавке; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног пола друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за стручно-оперативне и канцеларијске послове 

 Шеф одсека 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; обавља стручно-

оперативне послове, који се односе на: старање о интерној доставној књизи; вођење рачуна о предметима 

који улазе у Сектор, а након обраде ставља у архиву и води евиденцију о архивираним предметима; води 

евиденцију о расположивом канцеларијском материјалу и требује исти по потреби; пружање техничке 

помоћи комисијама за избор корисника помоћи, а може и да учествује у раду истих; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни и канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља канцеларијске и стручно-оперативне послове, у организационо техничком 

смислу; пружа подршку приликом спровођења збрињавања избеглица и интерно расељених лица док су у 

расељеништву која бораве у неформалним колективним центрима на територији града Београда; израђује 

јединствене базе података избеглица, интерно расељених лица док су у расељеништву и осталих лица у 

области миграција која се налазе у стању потребе, као и збринутих лица на нивоу града Београда; пружа 

техничку подршку комисијама за избор корисника помоћи; води евиденцију о расположивом канцеларијском 

материјалу и требује исти по потреби; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за нормативно-правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности Одељења; планира и обједињује послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга Одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду Одељења којим руководи, обавља 

најсложеније стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; обавља 

нормативно-правне послове везане за припрему аката потребних за реализацију јавних позива, као и свих 

других врста нормативних аката из области којом руководи; пружа стручну помоћ за послове из делокруга 

сектора; прати и контролише обраду предмета који се односе на заштиту података о личности; информација 

од јавног значаја као и остале предмете који захтевају сложену обраду; прибавља мишљења других органа 

на нацрте и предлоге прописа и општих аката; учествује у комуникацији између свих релевантних органа у 

циљу доношења адекватног прописа; пружа стручну помоћ комисијама за избор корисника помоћи, а може 

и да учествује у раду истих; спроводи, прати и контролише реализацију збрињавања избеглица и интерно 

расељених лица док су у расељеништву која бораве у неформалним колективним центрима на територији 

града Београда; даје стручни допринос у изради акционих планова за побољшање положаја избеглица, 

интерно расељених лица док су у расељеништву и осталих лица у области миграција по потреби који бораве 

на територији града Београда; сарађује са Одељењем за правне послове и послове јавних набавки око 

поступка спровођења јавних набавки и контрола документације Сектора која је потребна за реализацију 

истих; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Нормативни, правни, аналитички и стручно-оперативни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља нормативне, правне и стручно-оперативне послове, који се односе на: 

иницирање измене прописа и програма помоћи и заштите избеглица, интерно расељених лица док су у 

расељеништву и осталих лица у области миграција по потреби; учешће у изради правилника и других одлука; 

праћење потреба ове групације и израда извештаја и припреми информација; старање о благовременом 

обавештавању јавности о збрињавању избеглица, интерно расељених лица док су у расељеништву и осталих 

лица у области миграција по потреби; пружање правне помоћи наведеним категоријама лица при 

конкурисању на јавне позиве; пружање информација о остваривању права из области социјалне заштите; 

спровођење и праћење реализације збрињавања избеглица и интерно расељених лица док су у расељеништву 

која бораве у неформалним колективним центрима на територији града Београда; израђивање акционих 

планова за побољшање положаја избеглица, интерно расељених лица док су у расељеништву и осталих лица 

из области миграција по потреби који бораве на територији града Београда; пружање техничке помоћи 

комисијама за избор корисника помоћи, а може и да учествује у раду истих; обилажење и провера објеката 

на терену који су предмет разматрања комисија за доделу помоћи; сарађивање са Одељењем за правне 

послове и послове јавних набавки око поступка спровођења јавних набавки; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног пола друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПЛАНИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и контролише рад Сектора, обавља најсложеније послове 

уз највиши степен одговорности, у којима се применом нових метода у раду знатно утиче на постизање 

резултата у области којом руководи, из надлежности града Београда, обавља нормативно-правне послове у 

вези припреме свих врста нормативних аката из надлежности Секретаријата, припрема стручна мишљења о 

нацртима и предлозима општих аката, припрема мишљења у вези са применом прописа и општих аката из 

надлежности сектора којим руководи, пружа стручну помоћ, прати анализира и проучава нове законске и 

подзаконске регулативе и ефекте на послове из делокруга сектора којим руководи; остварује сарадњу са 

ресорним министарством и сарађује са другим органима, организацијама и институцијама изван сектора 

којим руководи, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за планирање, изградњу, инвестиције и одржавање објеката установа социјалне заштите 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности Одељења; планира и обједињава послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга Одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду Одељења којим руководи, обавља 

најсложеније стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства, обавља 

стручне послове који се односе на реализацију планирања, изградње, инвестиција и одржавања објеката 

социјалне заштите; пружа стручну помоћ у изгради аката о стручним питањима и у решавању стручних 

проблема из делокруга рада Одељења; учествује у припреми планова и процена које служе као основ за 

спровођење стратегије у Одељењу, а које се односе на објекте социјалне заштите у надлежности града 

Београда; анализира потребе установа социјалне заштите које се односе на инвестирање у објекте, а ради 

обезбеђења бољих услова за обављање делатности установа социјалне заштите; обавља друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за стручно-оперативне послове 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; обавља стручно-

оперативне послове везане за извршење послова реализације инвестиција које се финансирају из буџета града 

Београда у делокругу Одсека, прати и надзире реализацију израде техничке документације, извођења радова, 

вршења стручног надзора и опремања, на објектима социјалне заштите; израђује извештаје из делокруга 
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Одсека; прати прописе из надлежности Одсека и ажурира безе података из надлежности Одсека; обавља 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области архитектонских или грађевинских наука у обиму од најмање 240ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови везани за планирање, изградњу, инвестиције објеката 

установа социјалне заштите 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове и то: припрема извештаје и информације о 

утврђеном стању, израђује делове планова и процена у области пројектовања и извођења радова, учествује у 

припреми пројектних задатака, прати извршење послова реализације инвестиција које се финансирају из 

буџета града Београда, прати и надзире реализацију израде техничке документације на објектима социјалне 

заштите у сарадњи са пројектантима и вршиоцима техничке контроле, прати и надзире реализацију извођења 

радова на изградњи објеката социјалне заштите у сарадњи са пројектантима, стручним надзором и 

извођачима радова, врши анализу квалитета и динамике изведених радова, даје писмене налоге извођачима, 

пројектантима и стручном надзору, прати прописе из надлежности Одсека и ажурира безе података из 

надлежности Одсека, учествује у раду комисија за спровођење поступака јавних набавки радова и услуга, 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области архитектонских или грађевинских наука у обиму од најмање 240ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови везани за одржавање и опремање објеката установа 

социјалне заштите 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне-оперативне послове и то: учествује у припреми извештаја и 

информација о утврђеном стању, учествује у изради делова планова и процена у области одржавања и 

опремања, врши послове реализације инвестиција које се финансирају из буџета града Београда, прати 

реализацију израде техничке документације на објектима социјалне заштите у сарадњи са пројектантима и 

вршиоцима техничке контроле, прати реализацију извођења радова на одржавању и опремању објеката 

социјалне заштите у сарадњи са пројектантима, стручним надзором и извођачима радова, даје писмене налоге 

извођачима, пројектантима и стручном надзору, прати прописе из надлежности Одсека и ажурира безе 

података из надлежности Одсека, учествује у раду комисија за спровођење поступака јавних набавки радова 

и услуга, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области архитектонских или грађевинских наука у обиму од најмање 240ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички и канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно-техничке и канцеларијске послове обраде и контроле 

документације за потребе рада Одељења, учествује у ажурирању безе података из надлежности Одељења, 
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прикупља податке за анализирање потреба установа социјалне заштите које се односе на инвестирање у 

објекте; обавља послове и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за праћење делатности установа социјалне заштите и нормативно-правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности Одељења; планира и обједињује послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга Одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду Одељења којим руководи, обавља 

најсложеније стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; прати 

реализацију права и услуга социјалне заштите у надлежности Сектора; иницира и учествује у планирању 

развоја права и услуга социјалне заштите, као и потребних средстава за реализацију права и услуга у 

надлежности Сектора; предлаже мере за унапређење права из надлежности сектора; иницира и учествује у 

планирању развоја делатности социјалне заштите у надлежности Града и установа социјалне заштите чији је 

оснивач град Београд из надлежности Сектора, као и потребних средстава за реализацију активности; прати 

и надзире послове везане за прибављање и анализу имовинско-правне, грађевинске, урбанистичке и остале 

техничке документације у циљу уписа права јавне својине на објектима установа социјалне заштите, 

припрема анализе, информације и извештаје о ефикасности и рационалности остварених права и пружених 

услуга корисницима социјалне заштите на територији града Београда, обавља друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за нормативно-правне послове 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; прати и обавештава 

запослене о примени прописа из области радних односа, израђује решења и појединачне акте из области 

радних односа, обавља кадровске послове и води прописане евиденције из радних односа; припрема анализе, 

информације и извештаје из делокруга Одсека; обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни, аналитички и стручно-оперативни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља правне, аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на: праћење 

рада установа социјалне заштите из надлежности Сектора, утврђивања броја запослених и структуре 

запослених у установама социјалне заштите и усклађивања обима делатности и запослених радника према 
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стручним профилима са важећим нормативима; израда извештаја о корисницима права и услуга социјалне 

заштите; пружање стручне помоћи установама социјалне заштите, учешће у изради критеријума за програме 

рада установа социјалне заштите; учествује у пословима везаним за прибављање и анализу имовинско-

правне, грађевинске, урбанистичке и остале техничке документације у циљу уписа права јавне својине на 

објектима установа социјалне заштите, обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног пола друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и контролише рад Сектора, обавља најсложеније послове 

уз највиши степен одговорности, у којима се применом нових метода у раду знатно утиче на постизање 

резултата у области којом руководи, из надлежности града Београда; предлаже одлуке од утицаја на 

доношење и спровођење одлука на нивоу града Београда, којима се стварају услови за побољшање и 

унапређење положаја и квалитета живота грађана; прати, анализира и проучава нову законску и подзаконску 

регулативу и ефекте на послове града Београда; остварује пословну комуникацију на веома високом нивоу-

контакти унутар и изван органа, у којима се делотворно преносе информације које служе остваривању 

послова из надлежности органа у области којом руководи и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за праћење и развој услуга и других облика подршке и помоћи у области социјалне заштите 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности Одељења; планира и обједињује послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга Одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду Одељења којим руководи, обавља 

најсложеније стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; иницира и 

учествује у планирању развоја услуга социјалне заштите, као и потребних средстава за реализацију права и 

услуга у надлежности сектора; предлаже мере за унапређење права из надлежности сектора и обавља сложене 

послове који се односе на успостављање иновативних услуга социјалне заштите; иницира и учествује у 

планирању развоја делатности социјалне заштите у надлежности Града и установа социјалне заштите чији је 

оснивач град Београд, као и потребних средстава за реализацију активности, прати контролу тока пружања 

подршке и помоћи у области социјалне заштите које обезбеђује град Београд, пружа подршку, потребна 

обавештења и непосредно сарађује са Лицем за заштиту података о личности у Градској управи града 

Београда и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за развој и праћење услуга социјалне заштите 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства, прати реализацију права 

на бесплатне оброке, превентивно-здравствене контрола оброка и објеката за припрему и дистрибуцију 

оброка за социјално-материјално угрожене кориснике са територије града Београда, као и реализацију права 

на организовани превоз особа са инвалидитетом на територији града Београда; прати реализацију услуга: 

лични пратилац детета, персонална асистенција, прихватилиште за жене жртве насиља у породици; помоћ у 

кући за децу са сметњама у развоју; иницира и учествује у планирању развоја услуга социјалне заштите, као 

и потребних средстава за реализацију права и услуга у надлежности сектора; предлаже мере за унапређење 

права и услуга из надлежности сектора и обавља послове који се односе на успостављање иновативних услуга 

социјалне заштите; обавља и друге послове по налогу руководиоца.  

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички и стручно-оперативни послови праћења реализације услуга социјалне заштите 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: обавља аналитичке и стручно-оперативне послове које се односе на праћење 

реализације услуга социјалне заштите и то: послове праћења, контроле, извештавања услуге лични пратилац 

за децу са сметњама у развоју; услуге персонални асистент за особе са инвалидитетом; услуге привременог 

прихватилишта за жене жртве насиља у породици; услуге помоћ у кући за децу са сметњама у развоју; прати 

реализацију уговора посебно организованог превоза ОСИ, и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука у обиму од најмање 240ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године рада у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички и стручно-оперативни послови праћења реализације других облика подршке 

и помоћи у области социјалне заштите 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на праћење 

реализације других облика подршке и помоћи у области социјалне заштите, и то: послове организације и 

контроле рада пунктова народних кухиња на територији Града Београда где се деле бесплатни оброци; прати 

реализацију права на бесплатне оброке; прати извештаје Градског Центра за социјални рад о решењима за 

бесплатни оброк; прати и контролише реализацију уговора чији је предмет превентивно-здравствена 

контрола оброка и објеката за припрему и дистрибуцију оброка за социјално-материјално угроженим 

корисницима са територије града Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука у обиму од најмање 240ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године рада у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за послове комуникације и координације са установама социјалне заштите 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, организује и обавља најсложеније стручне послове уз 

највиши степен одговорности, из надлежности Одељења; планира и обједињује послове и стара се за 

законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга Одељења; непосредно распоређује 

послове извршиоцима; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о 

раду Одељења којим руководи, обавља најсложеније стручне послове који захтевају висок степен 

стручности, самосталности и искуства; анализира стање и предлаже мере унапређење система социјалне 

заштите у граду Београду; обавља најсложеније аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на 

комуникацију и координацију са установама социјалне заштите чији је оснивач град Београд; утврђивање 

критеријума и мерила за реализацију програма установа; израду извештаја, анализа и обавештења из 

делокруга послова сектора; анализа и праћење кретања података, као и њихов утицај на систем социјалне 

заштите града Београда; праћење примена међународних конвенција, препорука и сачињавање одговарајућих 

планова и извештаја у наведеној области; учешће у раду Савета и других тела формираних на нивоу града 

Београда; покретање активности везаних за развој интегралног модела социјалне заштите на локалном нивоу; 

израда анализа, извештаја и акционих планова у сврху унапређења положаја угрожених група, и обавља друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за послове аналитике 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; анализира стање и 

предлаже мере за унапређење система социјалне заштите у граду Београду; обавља аналитичке и стручно-

оперативне послове који се односе на: утврђивање критеријума и мерила за реализацију програма установа 

чији је оснивач Град, а које су у надлежности Сектора; утврђивање критеријума и мерила за финансирање 

услуга и програма рада установа социјалне заштите чији је оснивач Град, а које су у надлежности Сектора; 

израду извештаја, анализа и обавештења из делокруга послова сектора; анализа и праћење кретања података 

као и њихов утицај на систем социјалне заштите града Београда; праћење примена међународних конвенција, 

препорука и сачињавање одговарајућих планова и извештаја у наведеној области; учешће у раду Савета и 

других тела формираних на нивоу града Београда; израда анализа, извештаја и акционих планова у сврху 

унапређења положаја угрожених група, и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Аналитички и стручно-оперативни послови планирања и праћења делатности установа 

социјалне заштите 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на праћење 

делатности установа социјалне заштите чији је оснивач Град, а које су у надлежности Сектора; израду 

извештаја, анализа и обавештења из делокруга послова сектора; анализа и праћење кретања података као и 

њихов утицај на систем социјалне заштите града Београда; учешће у раду Савета и других тела формираних 

на нивоу града Београда; израда анализа, извештаја и акционих планова у сврху унапређења положаја 

угрожених група, и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка аналитичким и стручно-оперативним пословима планирања и праћења 

делатности установа социјалне заштите 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Пружа подршку аналитичким и стручно-оперативним пословима који се односе на 

праћење делатности установа социјалне заштите чији је оснивач Град, а које су у надлежности Сектора; 

израду извештаја, анализа и обавештења из делокруга послова сектора; анализа и праћење кретања података 

као и њихов утицај на систем социјалне заштите града Београда; израда анализа, извештаја и акционих 

планова у сврху унапређења положаја угрожених група, и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за реализацију конкурса и аналитичко-информативне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности Одељења; планира и обједињава послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга Одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду Одељења којим руководи, обавља 

најсложеније стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; анализира 

стање и предлаже мере за унапређење система социјалне заштите у граду Београду; учествује у спровођењу 

стратешких докумената који се тичу развоја система социјалне заштите у граду Београду; прати контролу 

тока програмских активности удружења којима су одобрена средства на основу јавних позива;; иницира и 

учествује у планирању развоја делатности социјалне заштите у надлежности Града, као и потребних 

средстава за реализацију активности и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Аналитички и стручно-оперативни послови реализације конкурса 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на израду извештаја, 

анализа и обавештења који се тичу програма и пројеката из делокруга Секретаријата; израда аналитичко-

информативних материјала за јавне позиве; учешће у организовању и вршењу контроле реализације програма 

и пројеката; активна и континуирана сарадња са удружењима и други послови по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука у обиму од најмање 240ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године рада у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и контролише рад Сектора, врши контролу обављања 

нормативно-правних послова, врши контролу припреме мишљења у вези са применом прописа и општих 

аката из надлежности сектора којим руководи, пружа стручну помоћ, прати анализира и проучава нове 

законске и подзаконске регулативе и ефекте на послове из делокруга сектора којим руководи; остварује 

сарадњу са другим органима, организацијама и институцијама изван сектора којим руководи, учествује у 

припреми предлога годишњег Финансијског плана Секретаријата и координира обављањем послова у 

области јавних набавки, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног пола друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за правне послове и послове јавних набавки 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности Одељења; планира и обједињава послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга Одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду Одељења којим руководи, обавља 

најсложеније стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; учествује 

у изради Предлога годишњег Финансијског плана Секретаријата у делу који се односи на јавне набавке 

Секретаријата и установа социјалне заштите; израђује извештај о поднетим захтевима за јавне набавке 

унутрашњих јединица Секретаријата и установа социјалне заштите у циљу израде плана јавних набавки; 

саставља извештаје за потребе и по захтеву других стручних служби Градске управе града Београда из 

делокруга Одељења; прати и контролише реализацију закључених уговора о јавним набавкама и набавкама 

на које се закон не примењује, у поступцима које спроводе установе социјалне заштите и које су финансиране 

средствима из буџета града Београда и у поступцима које спроводи Секретаријат и обавља друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне или 

економске науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 
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положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно-техничке послове за потребе рада Одељења; технички 

прибавља све сагласности на израђену документацију у Одељењу и води интерну евиденцију добијених 

сагласности; води евиденцију свих примљених захтева установа; обавља послове у вези са враћањем 

средстава финансијског обезбеђења за озбиљност понуде у поступцима јавних набавки; контактира установе 

у вези са потписивањем уговора; води евиденцију о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама у оквиру 

оквирних споразума и благовремено обавештава установе о потреби закључивања нових уговора; обавља 

послове архивирања предмета и друге техничке послове за потребе Одељења – копирање и скенирање 

документације и достављање другим организационим јединицама градске управе, секторима у Секретаријату 

и установама социјалне заштите, курирски послови и други послови по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за послове јавних набавки 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; обавља послове који се 

односе на прикупљање, припрему, евидентирање и обрађивање података неопходних за обављање послова 

из делокруга Одељења; води прописане евиденције и израђује извештаје; учествује у припреми предлога 

плана набавки и разматра захтеве установа у вези са јавним набавкама и набавкама на које се закон не 

примењује; врши контролу електронског евидентирања података о централизованим јавним набавкама и 

објављивања обавештења о закљученим уговорима на Порталу јавних набавки; води евиденције о 

примљеним захтевима установа, припрема извештаје из делокруга Одсека; прати прописе и пружа стручну 

подршку обављању послова из делокруга рада Одсека користећи посебна знања и вештине; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Правни и стручно-оперативни послови у области јавних набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља правне и стручно-оперативне послове у области набавки на које се закон не 

примењује и у области централизованих јавних набавки; израђује моделе уговора о набавкама на које се 

закон не примењује и о централизованим јавним набавкама; нормативно уређује све набавке радова, добара 

и услуга које спроводе установе социјалне заштите у делу који се односи на обезбеђивање финансијских 

средстава за реализацију јавних набавки и набавки које спроводе као наручиоци; обавља нормативно-правне 

послове у области заједничких набавки које се спроводе за потребе установа; учествује у изради конкурсне 

документације у поступку јавних набавки; правно-технички израђује уговоре, одлуке, решења и закључке; 

учествује у закључивању уговора; прати примену прописа из области јавних набавки од стране установа 

социјалне заштите; учествује у изради извештаја, анализа и информација; пружа стручну помоћ и сарађује са 

установама социјалне заштите; сарађује са организационим јединицама Градске управе; учествује у раду 

комисија за јавне набавке; поступа по захтевима за заштиту права и обавља друге послове по налогу 

руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука у обиму од најмање 240ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

три године рада у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за правне послове 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; обавља послове који се 

односе на прикупљање, припрему, евидентирање и обрађивање података неопходних за обављање послова 

из делокруга Одељења; води прописане евиденције и израђује извештаје; учествује у припреми предлога 

плана набавки и обрађује захтеве установа у вези са јавним набавкама и набавкама на које се закон не 

примењује; обрађује захтеве установа у вези са централизованим јавним набавкама, врши контролу 

електронског евидентирања података о централизованим јавним набавкама и објављивања обавештења о 

закљученим уговорима на Порталу јавних набавки; води евиденције о примљеним захтевима установа, 

припрема извештаје из делокруга Одсека; прати прописе и пружа стручну подршку обављању послова из 

делокруга рада Одсека користећи посебна знања и вештине; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне 

науке, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Подршка стручно-оперативним послова у области јавних набавки 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове у области набавки на које се закон не примењује 

и у области централизованих јавних набавки; израђује моделе уговора о набавкама на које се закон не 

примењује и о централизованим јавним набавкама; нормативно уређује све набавке радова, добара и услуга 

које спроводе установе социјалне заштите у делу који се односи на обезбеђивање финансијских средстава за 

реализацију јавних набавки и набавки које спроводе као наручиоци; обавља нормативно-правне послове у 

области заједничких набавки које се спроводе за потребе установа; учествује у изради конкурсне 

документације у поступку јавних набавки; правно-технички израђује уговоре, одлуке, решења и закључке; 

учествује у закључивању уговора; прати примену прописа из области јавних набавки од стране установа 

социјалне заштите; учествује у изради извештаја, анализа и информација; пружа стручну помоћ и сарађује са 

установама социјалне заштите; сарађује са организационим јединицама Градске управе; учествује у раду 

комисија за јавне набавке; поступа по захтевима за заштиту права и обавља друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног поља друштвено хуманистичких наука у обиму од најмање 240ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и контролише рад Сектора, врши контролу обављања 

нормативно-правних послова, врши контролу припреме мишљења у вези са применом прописа и општих 

аката из надлежности сектора којим руководи, пружа стручну помоћ, прати анализира и проучава нове 

законске и подзаконске регулативе и ефекте на послове из делокруга сектора којим руководи; остварује 

сарадњу са другим органима, организацијама и институцијама изван сектора којим руководи, припрема 

предлог годишњег Финансијског плана Секретаријата и обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне 

области у оквиру образовно-научног пола друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни. стручни испит и најмање 

седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за финансијско-материјалне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности Одељења; планира и обједињава послове и стара се за законито, благовремено и потпуно 

извршавање задатака из делокруга Одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; редовно подноси извештај о раду Одељења којим руководи, обавља 

најсложеније стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; израђује 

најсложеније финансијске акте и друге студијско-аналитичке материјале (информације, извештаје, анализе и 

друге стручне и аналитичке материјале) из делокруга рада Секретаријата; прати реализацију планираних 

финансијских средстава; предузима конкретне мере за ефикасније и ажурније плаћање финансијских обавеза 

из делокруга рада Одељења; Предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и 

активности из делокруга рада Одељења. Прати организовање и спровођење основних пословних функција 

буџетских корисника (Установа социјалне заштите) у делу који се финансира из буџета града Београда. Даје 

мишљења на акта и материјале које припремају други органи и организације; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области правне или 

економске науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за материјално-књиговодствене послове 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; обавља послове који се 

односе на прикупљање, припрему, евидентирање и обрађивање података неопходних за обављање послова 

из делокруга одсека; води прописане евиденције и израђује извештаје; учествује у припреми предлога 

месечних квота и разматра захтеве за измене усвојених квота; врши контролу наменског трошења буџетских 

средстава; води евиденције и контролише захтеве за плаћање и трансфер средстава; прати прописе и пружа 

стручну подршку обављању послова из делокруга рада Одсека користећи посебна знања и вештине; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области економске 

науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Студијско-аналитички и финансијско-материјални послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и финансијско-материјалне послове, координира израду, 

у складу са Одлуком о буџету града Београда, предлога финансијских планова буџетских корисника 

(установа социјалне заштите) и прати њихову реализацију (кроз уговоре, одлуке, закључке, решења итд.), 

припрема сложене аналитичко-финансијске, материјале и информације у вези са реализацијом финансијског 

плана буџетских корисника; прати реализацију уговорених обавеза и банкарских гаранција; припрема, 

контролише и комплетира документацију за плаћање; израђује наредбе за књижење, решења и захтеве за 

плаћање обавеза у складу са финансијским планом и висином апропријације; учествује у планирању 

потребних средства за финансирање права у области социјалне заштите; обавља финансијско-материјалне 

послове неопходне за функционисање области борачко-инвалидске заштите, обавља послове контроле и 

надзора на примени нормативних аката у установама социјалне заштите (обим делатности и стање кадрова), 

сарађује са службама у оквиру Секретаријата у вези са припремом закључака за обезбеђивање средстава за 

покретање и спровођење јавних набавки, учествује у изради правилника и других одлука и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области економске 

науке, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање три година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Подршка студијско-аналитичким и финансијским пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у студијско-аналитичким и финансијско-материјалним пословима, помаже 

у изради, у складу са Одлуком о буџету града Београда, предлога финансијских планова буџетских корисника 

(установа социјалне заштите) и прати њихову реализацију (кроз уговоре, одлуке, закључке, решења итд.), 

припрема аналитичко-финансијске, материјале и информације у вези са реализацијом финансијског плана 

буџетских корисника; учествује у праћењу реализације уговорених обавеза и банкарских гаранција; 

припрема, контролише и комплетира документацију за плаћање; израђује наредбе за књижење, решења и 

захтеве за плаћање обавеза у складу са финансијским планом и висином апропријације; учествује у 

планирању потребних средства за финансирање права у области социјалне заштите; обавља финансијско-

материјалне послове неопходне за функционисање области борачко-инвалидске заштите, обавља послове 

контроле на примени нормативних аката у установама социјалне заштите (обим делатности и стање кадрова), 

сарађује са службама у оквиру Секретаријата у вези са припремом закључака за обезбеђивање средстава за 

покретање и спровођење јавних набавки, учествује у изради правилника и других одлука и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области 

економских наука у обиму од најмање 240ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одсек за праћење и контролу корисника буџетских средстава 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и координира радом Одсека, планира, усмерава и контролише рад запослених 

у Одсеку, планира и обједињује послове у Одсеку и стара се о благовременом обављању истих; обавља 

стручне послове који захтевају висок степен стручности, самосталности и искуства; обавља послове који се 

односе на прикупљање, припрему, евидентирање и обрађивање података неопходних за обављање послова 

из делокруга одсека; води прописане евиденције и израђује извештаје; врши контролу наменског трошења 

буџетских средстава; води евиденције и контролише захтеве за плаћање и трансфер средстава; прати прописе 

и пружа стручну подршку обављању послова из делокруга рада Одсека користећи посебна знања и вештине; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области економске 

науке, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Студијско-аналитички и финансијски послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на: израду предлога закључака градоначелника у складу 

са поднетим захтевима Установа социјалне заштите чији се рад финансира из буџета града Београда и 

праћење реализације по закључцима; сарађује са службама из делокруга рада у оквиру Секретаријата; 

учествује у припреми предлога закључака и решења органа града Београда; учествује у контроли предлога 

закључака за јавне набавке; учествује у раду комисија за Јавне конкурсе, врши праћења реализације средстава 

додељених по основу јавних конкурса Удружењима (удружења из области заштите особа са инвалидитетом, 

удружења из области борачко-инвалидске заштите и удружења из области социјалне заштите на територији 

града Београда); учествује у изради коначног извештаја о реализацији програма/пројеката који су 

финансирани јавним конкурсима; учествује у надзору над законитошћу рада буџетских корисника; остварује 

комуникацију са осталим секторима унутар Секретаријата и другим Секретаријатима, обавља и друге 

послова по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области 

економских или правних наука, у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање три година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО 

15.  

Члан 91. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 5 6 

Самостални саветник 8 8 

Саветник  12 28 

Млађи саветник  2 2 

Сарадник / / 

Млађи сарадник / / 

Виши референт 4 5 

Референт / / 

Млађи референт / / 

Укупно: 33 51 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 

година или специјалистичким студијама на факултету из научне области медицинске или стоматолошке 

науке – доктор медицине или доктор денталне медицине, положен државни стручни испит, најмање 5 година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 

година или специјалистичким студијама на факултету из научне области медицинске или стоматолошке 

науке – доктор медицине или доктор денталне медицине положен државни стручни испит, најмање 5 година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор из области здравства 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на координацију рада између Сектора у оквиру 

Секретаријата, остварује сарадњу са другим Секретаријатима и надлежним органима по питањима везаним 

за здравствену заштиту, јавно здравље и заштиту права пацијената; пружа стручну помоћ руководиоцима 

унутрашњих јединица о свим питањима из области рада Секретаријата; пружа стручну подршку у припреми 

стратешких и планских докумената из делокруга Секретаријата; прати и анализира прописе из делокруга 

Секретаријата и припрема смернице за њихову примену; учествује у усаглашавању са законским и 

институционалним захтевима финансијског управљања и контроле; обједињава и учествује у припреми 

извештаја о раду и анализа и информација из делокруга Секретаријата; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно-техничке послове, врши пријем телефонских позива, давање 

телефонских веза и обавештења; води евиденцију о времену и месту одржавања састанака; води евиденцију 

о присуствовању и одсуствовању радника са посла; прима, евидентира и отпрема пошту преко интерних 

доставних књига, прима пошту из књиге примљене поште на личност; обавља послове у вези коришћења 

службених кола, утрошка репрезентације, путних налога, употреба печата и сређивања и евидентирања 

службених гласила, као и остале канцеларијске послове за потребе секретара и подсекретара; води 

евиденцију о завођењу и развођењу предмета; архивира предмете; обавља друге послове по налогу 

руководиоца за потребе Секретаријата. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 5 

година радног искуства, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ И ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Сектора, кроз организовање, планирање и усмеравање рада 

запослених; прати здравствено стање становништва и рад система здравствене заштите на територији града 

Београда и стара се о стварању услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене 

заштите на територији града и предузима мера за њихово унапређење на територији града, укључујући мере 

за развој интегрисаних услуга у локалној самоуправи; координира, подстиче, организације и усмерава 

спровођења здравствене заштите, која се остварује делатношћу органа, јединица локалне самоуправе, 

грађана, предузећа, социјалних, образовних и других установа и других организација; координира рад на 

изради анализа, извештаја, информација, евиденција и других стручних и аналитичких материјала и врши 

истраживања у циљу утврђивања чињеничног стања у области здравствене заштите; стара се о спровођењу 

мера и активности у области деловања јавног здравља, као мера везаних за финансирање пројеката у циљу 

подстицања наталитета на територији Града; координира рад на изради елабората, студија, програма, 

пројеката, планова и процена у области јавног здравља; у сарадњи са Градским заводом за јавно здравље 

стара се о обезбеђењу услова за спровођење мера за очување и унапређење здравља и животне средине и 

радне околине, eпидeмиoлoшки надзор, спречавање и сузбиjaњe заразних и нeзaрaзних болести, повреда и 

фактора ризика, као и других мера и активности у области јавног здравља у складу са законом; остварује 

сарадњу са државним органима и другим организацијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 

година или специјалистичким студијама на факултету из научне области стоматолошке науке доктор 

денталне медицине, положен државни стручни испит, положен државни стручни испит, најмање 7 година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за организацију здравствене службе и здравствену заштиту 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад 

запослених у Одељењу; обавља најсложеније послове из делокруга рада Одељења, а који се односе на 

остваривање међусекторске сарадње, координацију, подстицање, организацију и усмеравање рада 
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здравствених служби; припрема анализе, информације и друге стручно-аналитичке материјале за потребе 

Секретаријата, градоначелника, Градског већа, Скупштине града и њених органа и тела у области 

здравствене заштите; учествује у стварању услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне 

здравствене заштите на територији града; учествује у припреми стратешких планова у области здравствене 

заштите и врши контролу њиховог спровођења; учествује у раду радних тела Секретаријата и Скупштине 

града; учествује у праћењу рада здравствених установа, чији је оснивач Град, разматрањем њихових 

годишњих извештаја; учествује у координацији и обезбеђивању рада здравствене службе за време одржавања 

разних манифестација на територији града; остварује сарадњу са хуманитарним и стручним организацијама, 

савезима и удружењима на пословима развоја здравствене заштите, као и другим органима и организацијама; 

обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 

година или специјалистичким студијама на факултету из научне области медицинске науке – доктор 

медицине, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за стручне послове 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на обезбеђивање и спровођење здравствене 

заштите од интереса за грађане на територији града; прати здравствено стање становништва и рад здравствених 

служби, и учествује у стварању услова за приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене 

заштите на територији Града; обезбеђује услове за обављање делатности здравствених установа; припрема 

анализе, информације и друге стручно-аналитичке материјале за потребе Секретаријата, градоначелника, 

Градског већа, Скупштине града и њених тела у области здравствене заштите; учествује у раду и врши стручну 

обраду аката и других материјала за радна тела Секретаријата и Скупштине града; даје стручна мишљења о 

оправданости захтева за материјалну помоћ запослених у органима града за лечење; остварује сарадњу са 

хуманитарним и стручним организацијама, савезима и удружењима на пословима развоја здравствене заштите, 

као и другим органима и организацијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 

година или специјалистичким студијама на факултету из научне области из научне области медицинске науке 

– доктор медицине, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за стручно-оперативне послове 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на праћење здравственог стања становништва и рада 

здравствених служби; припрема анализе, информације и друге стручно-аналитичке материјале за потребе 

Секретаријата, градоначелника, Градског већа, Скупштине града и њених тела у области здравствене 

заштите; учествује у раду и врши стручну обраду аката и других материјала за радна тела Секретаријата и 

Скупштине града; даје стручна мишљења о оправданости захтева за материјалну помоћ запослених у 

органима града за лечење; разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, поступа по њима и 

обавештава грађане; остварује сарадњу са хуманитарним и стручним организацијама, савезима и 

удружењима на пословима развоја здравствене заштите, као и другим органима и организацијама; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 

година или специјалистичким студијама на факултету из научне области из научне области медицинске науке 

– доктор медицине, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за јавно здравље 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад 

запослених у Одељењу; обавља најсложеније послове из делокруга рада Одељења, а који се односе на 

остваривање међусекторске сарадње, координацију, подстицање, организацију и реализацију свих 

активности из области јавног здравља; припрема анализе, информације и друге стручно-аналитичке 

материјале за потребе Секретаријата, градоначелника, Градског већа, Скупштине града и њених органа и 

тела у области јавног здравља; учествује у припреми стратешких планова у области јавног здравља и врши 

контролу њиховог спровођења; прати и анализа најважније показатеље здравственог стања, јавно 

здравствених потреба и очекивања становништва у граду Београду; учествује у раду радних тела 

Секретаријата и Скупштине града, као и Савету за здравље; остварује сарадњу са хуманитарним и стручним 

организацијама, савезима и удружењима на пословима из области јавног здравља, као и другим органима и 

организацијама; обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 

година или специјалистичким студијама на факултету из научне области медицинске или стоматолошке 

науке – доктор медицине или доктор денталне медицине, положен државни стручни испит, најмање 5 година 

радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за студијско-аналитике послове 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на анализирање, израду, праћење и реализацију 

активности у области деловања јавног здравља на нивоу Града; припрема анализе, информације и друге 

стручно-аналитичке материјале за потребе Секретаријата, градоначелника, Градског већа, Скупштине града 

и њихових тела из области јавног здравља; прати спровођење Плана јавног здравља на нивоу Града и у 

координацији са Саветом за здравље града Београда остварује сарадњу са општинским Саветима за здравље 

и прати њихов рад; учествује у раду радних тела Секретаријата и Скупштине града; остварује сарадњу са 

хуманитарним, стручним и невладиним организацијама, савезима и удружењима, као и државним органима 

и другим организацијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету из научне области медицинских наука, положен 

државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Радно место за стручно-оперативне послове 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на праћење и анализу најважнијих показатеља 

здравственог стања, јавно здравствених потреба и очекивања становништва у граду Београду; припрема 

информације и друге материјале за потребе Секретаријата, градоначелника, Градског већа, Скупштине града 

и њених тела у области јавног здравља; учествује у раду и врши стручну обраду аката и других материјала 

за радна тела Секретаријата и Скупштине града; у делу који се односи на јавно здравље припрема седнице и 

обавља стручне послове за потребе Савета за здравље; разматра представке, притужбе, петиције и предлоге 

грађана, поступа по њима и обавештава грађане; остварује сарадњу са хуманитарним и стручним 

организацијама, савезима и удружењима на пословима јавног здравља, као и другим органима и 

организацијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 5 
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година или специјалистичким студијама на факултету из научне области медицинске – доктор медицине, 

положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

Одељење за програме и пројекте из области здравствене заштите и јавног здравља и анализу 

инвестиција из области здравствене заштите 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад 

запослених у Одељењу; обавља најсложеније послове који се односе на активности везане за анализирање, 

израду, праћење и реализацију програма и пројеката из области здравствене заштите и јавног здравља; 

учествује у предлагању и доношењу посебних програма здравствене заштите за поједине категорије 

становништва, односно врсте болести које су специфичне за град, а за које није донет посебан програм 

здравствене заштите на републичком нивоу, као и утврђивању цене тих појединачних услуга, односно 

програма, као и посебних програма из области јавног здравља за територију града; учествује у спровођењу 

мера за финансирање пројеката у циљу подстицања наталитета на територији града; прикупља, изучава и 

обрађује међународне и домаће пројекте из области здравства, а који се односе на делатност здравствених 

установа чији је оснивач град; учествује у раду радних тела Секретаријата и Скупштине града; остварује 

сарадњу са државним органима и другим организацијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету из научне односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља медицинских или правних наука, положен државни стручни испит, најмање 5 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за студијско-аналитике послове 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на активности везане за анализирање, израду, праћење 

и реализацију програма и пројеката из области здравствене заштите и јавног здравља; учествује у предлагању 

и обради посебних програма здравствене заштите, као и посебних програма и пројеката из области јавног 

здравља за територију града; учествује и припреми и реализацији пројеката који имају за циљ подстицање 

наталитета на територији града; обавља послове који се односе на активности везане за унапређење 

здравствене заштите старих и вулнерабилних групација; врши анализу постојећих институционалних и 

ванинституционалних ресурса здравствене заштите и са њом повезаних других видова заштите у циљу израде 

предлога, препорука и дефинисања мера и стандарда за унапређење квалитета здравствене заштите; учествује 

у организовању и спровођењу активности усмерених на мултисекторску сарадњу и превентивне програме; 

учествује на пословима сарадње из области здравствене заштите од интереса за Град које воде европским 

интеграцијама; прикупља, изучава и обрађује међународне и домаће пројекте из области здравствене заштите 

и јавног здравља; припрема анализе, информације и друге стручно-аналитичке материјале за потребе 

Секретаријата, градоначелника, Градског већа, Скупштине града и њихових тела у вези програма и пројеката 

из области здравствене заштите и јавног здравља, као и пројеката који имају за циљ подстицања наталитета 

на територији града; учествује у раду радних тела Секретаријата и Скупштине града; остварује сарадњу са 

хуманитарним, стручним и невладиним организацијама, савезима и удружењима, као и државним органима 

и другим организацијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету из научне односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља медицинских или друштвено-хуманистичких наука, положен државни стручни 

испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Радно место за стручно-оперативне послове 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на припрему материјала и документације у вези са 

јавним позивима и конкурсима које спроводи Секретаријат из области здравствене заштите и јавног здравља, 

и учествује у њиховом спровођењу; припрема анализе, информације и друге стручно-аналитичких материјале 

за потребе Секретаријата, градоначелника, Градског већа, Скупштине града и њених тела у вези програма и 

пројеката из области здравствене заштите и јавног здравља; припрема подлогу за израду уговора који се 

закључују са носиоцима изабраних програма и пројеката; учествује у поступцима јавних набавки из 

делокруга рада одељења; систематизује податке за израду евиденције о закљученим и реализованим 

уговорима из делокруга рада одељења; остварује сарадњу на програмима и пројектима са хуманитарним, 

стручним и невладиним организацијама, савезима и удружењима, као и државним органима и другим 

организацијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету из научне односно стручне области у оквиру 

образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, најмање 3 године радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за студијско-аналитичке послове у области одржавања 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на одржавање објеката здравствених установа које се 

финансирају из буџета Града; учествује и помаже у изради пројектно-техничке документације и техничке 

контроле пројеката; излази на терен и врши детаљно сагледавање стања на лицу сачињава стручног мишљења 

у погледу конструктивне стабилности објеката и предлога мера за побољшање стања; помаже у прикупљању 

потребне документације за почетак радова, као и праћењу динамике и реализације изведених радова; 

учествује у контроли привремених и окончаних ситуација; учествује у остваривању сарадње са извођачем 

радова; прати стање здравствених установа у погледу инфраструктуре и грађевинско-техничких услова и 

врши процену стања објеката здравствених установа; врши контролу количина и обима грађевинских радова 

који се финансирају са позиција Секретаријата за здравство; учествује у изради, анализи и предлагању мера 

за побољшање постојећег стања здравствени установа; припрема анализе, информације и друге стручно-

аналитичке материјале за потребе Секретаријата, градоначелника, Градског већа, Скупштине града и њених 

тела у области одржавања објеката здравствених установа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету из научне области грађевинског инжењерства или 

архитектуре, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за студијско-аналитичке послове у области реконструкције и санације 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реконструкцију, адаптацију и санацију објеката 

здравствених установа које се финансирају из буџета Града; учествује у изради пројектног задатка, 

пројектно-техничке документације и техничке контроле пројеката; даје стручно мишљења у поступку израде 

планских докумената у погледу потреба и капацитета објеката примарне здравствене заштите на територији 

града Београда; излази на терен и врши детаљно сагледавање стања на лицу места; помаже у прикупљању 

потребне документације за почетак радова, као и праћење динамике и реализације изведених радова; учестује 

у контроли привремених и окончаних ситуација; учествује у пословима везаним за спровођење поступака 

јавних набавки за потребе здравствених установа чији је оснивач Град, а за које су средства обезбеђена у 

буџету Града; остварује сарадњу са пројектантима здравствених објеката у поступку пројектовања истих и 

са извођачима радова; прати, анализира, врши процену стања здравствених установа у погледу 
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инфраструктуре и грађевинско-техничких услова и предлаже мере за побољшање постојећег стања објеката; 

припрема анализе, информације и друге стручно-аналитичке материјале за потребе Секретаријата, 

градоначелника, Градског већа, Скупштине града и њених тела у области реконструкције, адаптације и 

санације објеката здравствених установа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету из научне области архитектуре, положен државни стручни испит, 

најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Сектора, кроз организовање, планирање и усмеравање рада 

запослених; обавља најсложеније стручне послове из надлежности Секретаријата; координира најсложеније 

финансијско-материјалне послове Сектора у складу са потребама Секретаријата и пружа стручна упутства; 

анализира најсложеније пословне активности и даје конкретне предлоге за њихову успешну реализацију; 

припрема предлог годишњег финансијског плана Секретаријата; израђује Годишњи план јавних набавки и 

прати његово спровођење; утврђује план рада Сектора; прати примену закона и интерних прописа који се 

односе на заштиту података о личности; пружа подршку, потребна обавештења и непосредно сарађује са 

Лицем за заштиту података о личности у Градској управи града Београда; израђује анализе, извештаје, 

информације и друге стручне и аналитичке материјале за потребе Секретаријата, градоначелника, Градског 

већа, Скупштине града; остварује активну пословну сарадњу са свим секторима Секретаријата, 

организационим јединицама Градске управе, органима Града Београда, здравственим и другим установама, 

као и државним органима и другим организацијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету из научне области правне или економске науке, 

положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

Одељење за правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад 

запослених у Одељењу; припрема нацрте и предлоге одлука и других општих аката из надлежности Града 

Београда; прибавља мишљења и разматра примедбе и мишљења других органа на опште акте Града Београда; 

обавља стручну обраду системских и других питања која служе за израду општих аката Града Београда; 

учествује у јавним расправама у поступку припреме нацрта општих аката из надлежности Секретаријата; 

прати и предлаже организацију вршења послова стручног утврђивања времена и узрока смрти умрлих изван 

здравствених установа; припрема акте за оснивање здравствених установа које у складу са законом и планом 

мреже здравствених установа оснива Град, као и друге акте у циљу предузимања активности везаних за 

вршење оснивачких права над здравственим установама чији је Град оснивач; учествује у припреми Плана 

јавних набавки као и у поступцима јавних набавки које спроводи Град; прати рад здравствених установа, 

чији је оснивач Град; припрема анализе, информације и друге стручно-аналитичке материјале за потребе 

Секретаријата, градоначелника, Градског већа, Скупштине града; остварује сарадњу са организационим 

јединицама Градске управе града Београда, здравственим и другим установама и организацијама, и другим 

државним органима и организацијама: обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
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специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету из научне области правне науке, положен државни стручни испит, 

најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за нормативне послове 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на припремање нацрта одлука и других акта у области 

здравства које доноси Скупштина града; предузима активности и припрема акта за оснивање здравствених 

установа које у складу са законом и планом мреже здравствених установа оснива Град, као аката везаних за 

вршење оснивачких права над здравственим установама чији је Град оснивач; прати рад здравствених 

установа, чији је оснивач Град, разматрањем њихових годишњих програма рада и извештаја о раду; припрема 

информације и друге стручно-аналитичке материјале за потребе Секретаријата, градоначелника, Градског 

већа, Скупштине града и њених тела у области здравства; врши стручну обраду аката, других материјала, као 

и организационе и административне послове за радна тела Секретаријата и Скупштине града; предузима 

активности у вршењу послова обезбеђења рада мртвозорске службе, припрема документацију за одређивање 

доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствених установа и 

издавање потврда о смрти, и припрема уговоре који се закључују са здравственим установама у вези са 

обављањем и финансирањем ових послова; предузима активности за обезбеђење средстава за извршавање 

обавеза по извршним судским одлукама, за здравствене установе у јавној својини на својој територији, које 

се не финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања или на други начин у складу са законом; 

предузима активности везане за спровођење поступака јавних набавки за потребе здравствених установа чији 

је оснивач Град, а за које су средства обезбеђена у буџету Града; спроводи поступке јавних набавки и набавки 

на које се закон не примењује; обавља послове уноса података и израде решења из области радних односа у 

САП систем; остварује сарадњу са организационим јединицама Градске управе града Београда, здравственим 

и другим установама и организацијама, и другим државним органима и организацијама; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету из научне области правне науке, положен државни стручни испит, 

најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за оперативне и статистичко-евиденционе послове 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на учествовање у припремању информација и других 

стручно-аналитичких материјала, за потребе Секретаријата, градоначелника, Градског већа, Скупштине града и 

њених органа и тела у области здравства; обрађује акте и друге материјале и обавља организационе и 

административне послови за радна тела Секретаријата и Скупштине града; учествује у активностима који се 

односи на одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван 

здравствених установа и издавања потврда о смрти и припрема уговоре који се закључују са здравственим 

установама у вези са обављањем и финансирањем ових послова уз детаљна упутства запослених са вишим 

звањима; учествује у пословима који су везани за спровођење поступака јавних набавки за потребе здравствених 

установа чији је оснивач Град, а за које су средства обезбеђена у буџету Града, као и у поступцима јавних набавки 

које спроводи Секретаријат; учествује у пословима уноса података и израде решења из области радних односа у 

САП систему; систем пружа правну помоћи грађанима у остваривању права из области здравствене заштите; 

разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, поступа по њима и обавештава грађане уз детаљна 

упутства запослених са вишим звањем; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету из научне области правне науке, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одсек за административно-техничке послове 

 Шеф одсека 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одсека, распоређује послове извршиоцима и даје неопходна упутства 

за њихово извршење; обавља административно-техничке послове за потребе свих сектора Секретаријата; 

обавља послове уноса података у евиденцију присуства и одсуства запослених у САП систем; припрема 

позиве, води записнике и обавља друге административно-техничке послове за потребе радних тела 

Секретаријата; врши требовање канцеларијског материјала и опреме потребне за рад запослених у 

Секретаријату; даје обавештења грађанима о кретању предмета; обавља мање сложене стручне послове из 

делокруга рада Секретаријата; води евиденцију о донетим закључцима градоначелника, као и одлукама и 

другим актима Градског већа и Скупштине града; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за административно-техничке послове 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља административно-техничке послове за потребе свих сектора Секретаријата; 

припрема позиве, води записнике и обавља друге административно-техничке послове за потребе радних тела 

Секретаријата; обавља послове уноса података у евиденцију присуства и одсуства запослених у САП систем; 

води регистар захтева за материјалну помоћ и друге одговарајуће регистре у складу са потребама свих 

сектора Секретаријата; даје обавештења грађанима о кретању предмета; обавља мање сложене стручне 

послове из делокруга рада Секретаријата; води евиденцију о донетим закључцима градоначелника, као и 

одлукама и другим актима Градског већа и Скупштине града; замењује административно-техничког 

секретара; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за економске послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад 

запослених у Одељењу; припрема и обрађује захтеве годишњих потреба здравствених установа; учествује у 

утврђивању мерила и приоритета за расподелу финансијских средстава здравственим установама чији је 

оснивач Град Београд; припрема предлог годишњег финансијског плана Секретаријата и планира средства 

за инвестиционо одржавање и за набавку медицинске и друге опреме; учествује у поступцима јавних набавки 

које спроводи Град; израђује годишње и периодичне финансијске извештаје о оствареним приходима и 

извршеним расходима Секретаријата; стара се о благовременом уносу података у САП систем; обавља 

послове у систему Е фактура; остварује сарадњу са органима Града Београда, здравственим и другим 

установама, и другим државним органима и организацијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету из научне области економских наука, положен 

државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Радно место за финансијско-материјалне послове 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља финансијско-материјалне и стручно-оперативне послове из делокруга рада 

Одељења, планира и помаже руководиоцу у изради предлога годишњег финансијског плана, његове измене 

и допуне; учествује у изради Годишњег плана јавних набавки и Списка набавки на које се закон не примењује 
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и у поступцима јавних набавки које спроводи Град; прати реализацију поступака јавних набавки са 

финансијског аспекта; припрема тромесечни и месечни план извршења Финансијског плана Секретаријата 

(квоте), са детаљним образложењем и њихову измену; припрема финансијске извештаје (годишње и 

периодичне) о оствареним приходима и извршеним расходима Секретаријата за здравство; врши преглед и 

контролу исправности документације за пренос средстава здравственим установама и уноси податке у САП 

систем; обавља послове у систему Е фактура; прати остварење плана и указује на одступања и потребне 

активности; остварује сарадњу са органима Града Београда, здравственим и другим установама, и другим 

државним органима и организацијама; обавља и друге послове по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету из научне области економских наука, положен 

државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Радно место за оперативне и статистичко евиденционе послове 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на учествовање у обезбеђивању средстава за вршење 

оснивачких права над здравственим установама чији је Град оснивач, прати економско-финансијско 

пословање здравствених установа и стање средстава здравствених установа; учествује у припремању 

анализа, информација и других финансијско-аналитичких материјала, учествује у вршењу послова у вези 

јавних набавки; остварује сарадњу са организационим јединицама Градске управе града Београда, 

здравственим и другим установама и организацијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне области 

економских наука или менаџмента и бизниса у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, 

односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Сектора, кроз организовање, планирање и усмеравање рада запослених; 

обавља најсложеније нормативне, студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из области заштите 

права пацијента; даје стручна мишљења о нацртима и предлозима општих аката и припрема мишљења у вези 

са применом прописа и општих аката из области заштите права пацијента; припрема и креира приступ 

решавању предмета из области заштите права пацијента са новим и специфичним садржајима и дефинише 

карактеристичне ситуације за примену идентичних ставова; предузима мере у циљу адекватног 

функционисања саветника пацијената и ствара услове за приступачност и уједначеност остваривања заштите 

права пацијента на територији града; проучава последице утврђеног стања у области заштите права пацијената 

на основу прикупљених података, анализира податке кроз коришћење апликације која се води у Сектору о броју 

поднетих приговора и броју датих савета саветника за заштиту права пацијената; координира у сачињавању 

годишњег и периодичних извештаја о раду Сектора (месечни, тромесечни и шестомесечни); израђује извештаје 

и друге материјале којима се информишу надлежни органи и јавност о раду саветника пацијената и стању и 

проблемима у области заштите права пацијената; остварује сарадњу са здравственим установама, другим 

облицима здравствене службе – приватном праксом, организационим јединицама високошколских установа 

здравствене струке које обављају здравствену делатност на територији града Београда 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; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
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специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету из научне области правне науке, положен државни стручни испит, 

најмање 7 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор за заштиту права пацијената 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Координира рад сектора; обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове 

из области заштите права пацијената; израђује анализе кроз коришћење апликације која се води у сектору 

Евиденција о подносиоцима приговора у поступку заштите права пацијената, извештаје и координира мере 

у циљу адекватног функционисања саветника пацијената и ствара услове за приступачност и уједначеност 

остваривања заштите права пацијената на територији града; остварује сарадњу са здравственим установама, 

другим облицима здравствене службе – приватном праксом, организационим јединицама високошколских 

установа здравствене струке који обављају здравствену делатност на територији града Београда и другим 

правним лицима који обављају одређене послове из здравствене делатности, Министарством здравља, РФЗО, 

органима града, градским општинама, удружењима пацијената и другим органима и организацијама; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 

седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за заштиту права пацијената 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад 

запослених у Одељењу; припрема све врсте нормативних аката из надлежности Одељења, координира у 

поступку припреме нацрта аката из надлежности одељења; учествује у припреми појединачних аката 

предвиђених законом и другим прописима, поступа по сложеним приговорима пацијената; припрема 

анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале; координира послове и обезбеђује 

примену уједначене праксе при поступању у предметима из области заштите права пацијената; прикупља 

податке кроз коришћење електронске апликације која се води у Сектору „Евиденција о броју поднетих 

приговора и броју датих савета саветника за заштиту права пацијената“ и предлаже мере за унапређење стања 

у области заштите права пацијената организује; надзире спровођење извршења основаних приговора; 

израђује извештаје о раду, припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи и 

јавност о стању и проблемима у одређеној области из делокруга рада; обавештава здравствену инспекцију 

Министарства здравља Републике Србије ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган 

надлежан; остварује сарадњу са Министарством здравља Републике Србије и Републичком фондом за 

здравствено осигурање; обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету из научне области правне науке, положен државни стручни испит, 

најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место саветник за заштиту права пацијената 

Звање: Саветник Број извршилаца: 6 

Опис послова: Обавља послове који се односе на заштиту права пацијената по поднетим приговорима 

пацијента и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената; поступа на територији јединице 

локалне самоуправе по приговору пацијента који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту, или да 

му је поступком здравственог радника, односно здравственог сарадника ускраћено неко од права из области 

здравствене заштите у здравственој установи, приватној пракси, високошколској установи здравствене струке 
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која обавља здравствену делатност, односно другом правном лицу које обавља одређене послове здравствене 

делатности у складу са законом; сачињава записник о сваком усмено поднетом приговору; утврђује све битне 

околности и чињенице у вези са наводима изнетим у приговору и сачињава записник; сачињава извештај по 

приговору који одмах а најкасније у року од три радна дана доставља подносиоцу приговора, руководиоцу 

организационе јединице и директору здравствене установе, односно оснивачу приватне праксе, односно 

одговорном лицу у високошколској установи здравствене струке која обавља здравствену делатност, односно 

другом правном лицу које обавља одређене послове здравствене делатности; доставља месечни извештај о 

поднетим приговорима директору здравствене установе, односно оснивачу приватне праксе, односно одговорном 

лицу у високошколској установи здравствене струке која обавља здравствену делатност, односно другом правном 

лицу које обавља одређене послове здравствене делатности, ради њиховог информисања и предузимања 

одређених мера у оквиру њихове надлежности; доставља тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај 

Одељењу за студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове у области заштите права пацијената ради израде 

обједињеног извештаја свих саветника за заштиту права пацијената за Град Београд; обавештава здравствену 

инспекцију Министарства здравља Републике Србије ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган 

надлежан, остварује сарадњу са Републичком фондом за здравствено осигурање, у складу са законом; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету из научне области правне науке, положен државни стручни испит, 

најмање 3 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

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

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад 

запослених у Одељењу; координира и припрема све врсте нормативних аката из надлежности одељења и 

учествује у припреми појединачних аката предвиђених законом и другим прописима; припрема анализе, 

извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале и учествује у припреми елабората, студија, 

програма, пројеката, планова и процена који служе као стручна основа за утврђивање или спровођење 

заштите права пацијента; прикупља, прима и анализира податке, води и ажурира прописане евиденције, 

израђује извештаје о раду и стара се о електронској апликацији која се води у Сектору „Евиденција о броју 

поднетих приговора и броју датих савета саветника за заштиту права пацијената“; систематизује податке које 

добија од саветника пацијента и на основу њих сачињава и доставља месечни извештај о поднетим 

приговорима; учествује у изради редовних извештаја Сектора и то: тромесечног, шестомесечног и годишњег 

извештаја свих саветника за заштиту права пацијената за Град Београд које разматра Савет за здравље, као и 

ванредних извештаја; учествује у припреми седница и обавља стручне послове за потребе Савета за здравље; 

остварује сарадњу са здравственим установама, другим облицима здравствене службе које обављају 

здравствену делатност и другим правним лицима који обављају одређене послове из здравствене делатности, 

Министарством здравља Републике Србије, Републичким фондом за здравствено осигурање, органима 

Града, градским општинама, удружењима пацијената и другим органима и организацијама; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету из научне области правне науке, положен државни стручни испит, 

најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за студијско-аналитичке и стручне послове у области заштите права пацијената 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на припрему нацрта одлука и других аката у области 

спровођења заштите права пацијената; учествује у припреми анализа, информација, извештаја и других 
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студијско-аналитичких материјала за потребе Секретаријата, градоначелника, Градског већа и Скупштине 

града, у делу који се односи на заштиту и унапређење права пацијената; врши обједињавање и израду 

редовних месечних извештаја саветника за заштиту права пацијената који се достављају руководиоцима 

пружалаца здравствених услуга на које су се приговори односили; обједињује и израђује редовне тромесечне, 

шестомесечне и годишње извештаје саветника за заштиту права пацијената који се подносе Савету за 

здравље, као и ванредне извештаје; разматра представке, притужбе, петиције и предлоге грађана, поступа по 

њима и обавештава грађане; остварује сарадњу 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; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету из научне области правне науке, положен државни стручни испит, 

најмање 3 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за стручно-оперативни и статистичко-евиденциони послове у области заштите 

права пацијената 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на припремање анализа, информација, извештаја и 

других статистичко-евиденционих материјала; врши стручне, оперативне и административно-техничке 

послове за потребе Савета за здравље, и то: вођење записника на седницама Савета, припрема аката које 

доноси Савет у свом раду (препоруке, мишљења, поступање по приговорима пацијената), обавља и друге 

послове за потребе Савета за здравље; обавља стручно-оперативне и статистичко-евиденционе послове у 

области заштите права пацијената и то тако што води евиденције и ради статистичку обраду о броју датих 

савета и информација o правима пацијената, као и броју уложених приговора; разматра представке, 

притужбе, петиције и предлоге грађана, поступа по њима и обавештава грађане; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету из научне области правне науке, положен државни стручни испит, 

најмање 3 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за оперативне, евиденционе, документационе и административно-техничке 

послове 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља оперативне, евиденционе, документационе и административно-техничке 

послове за потребе Сектора; води евиденцију о броју уложених приговора и броју датих савета и 

информација пацијентима, као и другим актима из области заштите права пацијената; прима и прослеђује 

телефонске позиве саветницима за заштиту права пацијената; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ДЕЧЈУ ЗАШТИТУ 

16.  

Члан 92. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају – II група 2 2 

Службеници извршиоци:   

Виши саветник 9 9 

Самостални саветник 15 15 

Саветник 19 80 

Млађи саветник 12 39 

Сарадник 1 7 

Млађи сарадник 1 2 

Виши референт 6 10 

Референт 2 3 

Намештеник IV врста радних места 1 2 

Укупно: 68 169 

 Заменик начелника градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Саветник за односе с јавношћу 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Самостално и систематски обавља најсложеније стручне послове у области односа с 

јавношћу, одржава сталне контакте са изворима информисања, израђује прес-клипинг, прати извештавање 

електронских и писаних медија о раду секретаријата, организује информисање јавности о раду секретаријата, 

пише и дистрибуира саопштења за јавност о раду секретаријата, израђује најсложеније студијско-аналитичке 

материјале и информације; прати обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 7 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Административно-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке, канцеларијске и оперативне послове; води 

евиденције о одржавању састанака; води евиденције о присуствовању и одсуствовању радника са рада као и 

одсуствовању у току радног времена; прима пошту из књиге примљене поште на личност; води евиденцију 

коришћења службених кола, путних налога, употребе печата; прима телефонске позиве; помаже у припреми 

једноставнијих послова и дописа, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ДЕЛАТНОСТ ОБРАЗОВАЊА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у 

Сектору; прати и анализира стање у областима из делокруга Сектора и предлаже и планира мере за 

унапређење стања; стара се о примени закона, стратегија, стратешких докумената и других прописа из 

делокруга Сектора; припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду 

органа и стању и проблемима у делатности; прати и припрема анализе, информације и извештаје из делокруга 

Сектора, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 7 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови у области образовања и васпитања 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене аналитичке послове из области образовања и васпитања; припрема 

анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података 

и прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања у области образовања, израда информација о 

уоченим проблемима основног, средњег и специјалног образовања и васпитања, спроводи конкурс за 

стипендирање ученика, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови у области образовања и васпитања 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља стручне аналитичке послове у реализацији послова из области стручног 

усавршавања директора, наставника и стручних сарадника; учествује у раду стручних комисија и тела у 

погледу мера заштите ученика и програма безбедности ученика; сарађује са Министарством просвете и 

школама у погледу такмичења ученика и студената, организује пријем награђиваних талентованих и ученика 

генерације; спроводи поступак награђивања за област образовања и награђивања талентованих ученика, 

учествује у припреми уговора о финансирању са извршиоцима програма и услуга за потребе школа, прати 

именовање органа управљања у школама и предшколским установама и потребе за заменом чланова, обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету најмање 3 године радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни и статистичко-евиденциони послови у области образовања и васпитања 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Учествује у обављању послова који се односе на реализацију послова из области 

стручног усавршавања директора, наставника и стручних сарадника; сарађује са Министарством просвете и 

школама у погледу такмичења ученика и студената, учествује у припреми уговора о финансирању са 

извршиоцима програма и услуга за потребе школа, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених 

у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ДЕЛАТНОСТ ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у 

Сектору; прати и анализира стање у областима из делокруга Сектора и предлаже и планира мере за 

унапређење стања; стара се о примени закона, стратегија, стратешких докумената и других прописа из 

делокруга Сектора; припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду 

органа и стању и проблемима у друштвеној делатности; прати и припрема анализе, информације и извештаје 

из делокруга Сектора, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 7 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за делатност дечје заштите 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; планира и обједињава послове и задужен је за благовремено и потпуно извршавање 

задатака из делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна упутства за 

рад и пружа стручну помоћ; предлаже и спроводи мере за унапређење рада у одељењу, редовно подноси 

извештај о раду одељења којим руководи; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручних 

материјале, врши контролу и надзор над радом запослених у одељењу, обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови у делатности установа за децу 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Самостални обавља сложене стручне аналитичке послове везане за праћење васпитно-

образовног процеса; прати начин и поступак уписа у предшколске установе, врши контролу и надзор 

приликом уписа деце у предшколским установама, даје сагласност установама за упис мањег, односно већег 

броја деце у васпитну групу, даје сагласност на предлог подкритеријума за пријем деце у предшколску 

установу, предлаже нацрт решења о обиму делатности и запослених радника у предшколским установама у 

складу са утврђеним нормативима, обавља и друге послове по налогу руководиоца 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка у аналитичким пословима у делатности установа за децу 

Звање: Саветник Број извршилаца: 8 

Опис послова: Обавља аналитичке послове везане за праћење васпитно-образовног процеса; даје 

сагласност на начин и поступак уписа у предшколске установе, даје сагласност установама за упис мањег, 

односно већег броја деце у васпитну групу, даје сагласност на предлог подкритеријума за пријем деце у 

предшколску установу, доноси решење о обиму делатности и запослених радника у предшколским 

установама у складу са утврђеним нормативима обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету најмање 3 године радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови у области интерресорних комисија 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове у области интерресорних комисија, координира 

са интерресорним комисијама распоређеним по градским општинама, прати рад чланова интерресорне 

комисије, израђује нацрт решења за именовање и разрешење чланова интерресорне комисије, прикупља 

кварталне извештаје о раду интерресорних комисија израђује годишње извештаје о раду интерресорних 

комисија обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

пет година или специјалистичким студијама на факултету из научне области медицинске науке, најмање 3 

године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Стручно-оперативни послови у делатности установа за децу 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 5 

Опис послова: Учествује у обављању послова који се односе на праћење уписа деце у предшколским 

установама у складу са утврђеним нормативима, прати стање, облик рада и обим делатности предшколских 

установа, информише предшколске установе о утврђивању почетка и завршетка радног времена у зависности 

од потреба корисника, води евиденцију о броју деце са сметњама у развоју у развојним групама дечјих вртића 

и евиденцију деце са сметњама у развоју у редовним групама; израђује мање сложене аналитичке материјале; 

прати потребе за повећањем обухвата деце; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених 

у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ И КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ИСХРАНЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у 

Сектору; прати и анализира стање у областима из делокруга Сектора и предлаже и планира мере за 

унапређење стања; стара се о примени закона, стратегија, стратешких докумената и других прописа из 

делокруга Сектора; припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду 

органа и стању и проблемима у друштвеној делатности; прати и припрема анализе, информације и извештаје 

из делокруга Сектора, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 7 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови интерног санитарно-хигијенског надзора предшколских установа и школа 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 9 

Опис послова: Учествује у обављању послова који се односе на санитарно-хигијенски преглед 

предшколских установа и школа и њихове непосредне околине (дворишта) и то: просторија за припрему и 

дистрибуцију хране, возила за превоз хране, магацина за намирнице, санитарних просторија, вешераја, 

возила за транспорт прибора и средстава за одржавање личне и опште хигијене; текуће дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације и других мера заштите од заразних болести; преглед документације о 

здравственој исправности хране; вођење евиденције о уоченим санитарно-хигијенским недостацима; 

учествује у раду комисија за јавне набавке намирница за исхрану и средстава и прибора за одржавање 

хигијене; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених 

у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови интерног санитарно-хигијенског надзора предшколских установа 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 7 

Опис послова: Пружа подршку у раду на пословима који се односе на санитарно-хигијенски преглед 

предшколских установа и њихове непосредне околине (дворишта), и то: просторија за припрему и 

дистрибуцију хране, возила за превоз хране, магацина за намирнице; текуће дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације и других мера заштите од заразних болести; учествује у раду комисија за јавне набавке 

намирница за исхрану и средстава и прибора за одржавање хигијене; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља медицинских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, најмање 3 године радног 
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искуства у струци, положен државни стручни испит и стручни испит за вишег санитарног техничара, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у 

Сектору; прати и анализира стање у областима из делокруга Сектора и предлаже и планира мере за 

унапређење стања; стара се о примени закона, стратегија, стратешких докумената и других прописа из 

делокруга Сектора; припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду 

органа и стању и проблемима у друштвеној делатности; прати и припрема анализе, информације и извештаје 

из делокруга Сектора, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 7 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за студијско аналитичке послове и послове јавних набавки 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; планира и обједињава послове и задужен је за благовремено и потпуно извршавање 

задатака из делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна упутства за 

рад и пружа стручну помоћ; предлаже и спроводи мере за унапређење рада у одељењу, редовно подноси 

извештај о раду одељења којим руководи; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручних 

материјале, врши надзор и контролу над радом запослених у одељењу, обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови и послови јавних набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове у вези покретања спровођења и контроле поступака јавних набавки, 

обавља послове везане за доношење решења о именовању комисија за јавне набавке; учествује у изради 

нацрта аката, предлоге материјала из области образовања и васпитања; нацрте израђује уговоре, анексе 

уговора, предлоге закључака, записнике, информације, решења и друге правне акте у поступцима јавних 

набавки и другим поступцима који се реализују у Секретаријату; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету најмање 3 године радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 5 

Опис послова: Обавља студијско аналитичке послове из делокруга рада Секретаријата; послове у вези 

покретања и спровођења поступака јавних набавки за инвестиције, одржавање и опремање школских и 

предшколских објеката; послове везане за доношење решења о именовању комисија за јавне набавке; 

учествује у планирању јавних набавки; израђује предлоге закључака, записнике, информације, решења и 

друге правне акте у поступцима јавних набавки и другим поступцима који се реализују у Секретаријату; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету најмање 3 године радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни и статистичко-евиденциони послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Учествује у обављању оперативних послова који се односе на покретање и спровођење 

поступака јавних набавки за инвестиције, одржавање и опремање школских и предшколских објеката; 

обавља статистичко-евиденционе послове, који се односе на захтеве школа и предшколских установа за 

покретање поступака набавки; учествује у изради предлога закључака, израђује записнике, пружа 

информације, израђује нацрте решења у поступцима јавних набавки и другим поступцима који се реализују 

у Секретаријату води евиденцију о одобреним средствима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених 

у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕ И СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у 

Сектору; прати и анализира стање у областима из делокруга Сектора и предлаже и планира мере за 

унапређење стања; стара се о примени закона, стратегија, стратешких докумената и других прописа из 

делокруга Сектора; припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду 

органа и стању и проблемима у друштвеној делатности; прати и припрема анализе, информације и извештаје 

из делокруга Сектора, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 7 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за школске објекте и објекте установа за децу 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из надлежности 

одељења; планира и обједињава послове и задужен је за благовремено и потпуно извршавање задатака из 
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делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; предлаже и спроводи мере за унапређење рада у одељењу, редовно подноси извештај о раду 

одељења којим руководи; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручних материјале, врши 

контролу и надзор над радом запослених у одељењу, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови везани за инвестиције 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Самостално обавља сложене стручне послове из делокруга инвестиција и одржавања 

установа за децу, даје стручна мишљења за извођење радова на школским објектима и објектима 

предшколских установа, израђује извештаје о спроведеним инвестицијама, даје информације од значаја за 

спровођење инвестиција на предшколским установама и школама, пружа стручну помоћ у пословима 

спровођења инвестиција обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови везани за инвестиције и одржавање 

Звање: Саветник Број извршилаца: 5 

Опис послова: Обавља стручне студијско-аналитичке послове из делокруга рада Одељења; припрема 

материјале и стара се о стварању услова за инвестиционе радове на школским објектима; учествује у раду 

комисија за јавне набавке, пријем радова, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови везани за инвестиције и одржавање 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља сложене стручне и стручно-оперативне послове из области инвестиција и 

одржавања школских објеката; прати стање и потребе за инвестицијама у области образовања и васпитања, 

одржавању и опремању школских објеката; припрема и даје стручна упутства за спровођење поступака за 

инвестиције и одржавање објеката; учествује у раду комисија за јавне набавке и пријем радова; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови везани за инвестиције и одржавање објеката 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља стручне, аналитичке и стручно-оперативне послове из делокруга рада 

Одељења који се односе на праћење стања и потреба предшколских установа и установа за рекреативни 
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боравак деце за одржавањем објеката; утврђује и дефинише потребе предшколских установа за одржавањем 

објеката; учешће у изради техничке документације; учешће у спровођењу поступака јавних набавки, врши 

контролу достављене документације уз захтеве за плаћање након спроведеног поступка јавне набавке; 

праћење реализације закључених уговора и рокова извођења радова и пружања услуга; израда анализа, 

извештаја и информација; учествује у раду комисија за пријем радова; поступа по представкама; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Оперативни послови у области инвестиција и одржавања 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у обављању оперативних послова који се односе на послове из области 

инвестиција и одржавања школских објеката; прати стање и потребе за инвестицијама у области образовања 

и васпитања, одржавању и опремању школских објеката; учествује у спровођењу поступака за инвестиције 

и одржавање објеката; учествује у раду комисија за јавне набавке и пријем радова; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених 

у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни, плански и аналитички послови праћења инвестиција и одржавања 

објеката и опреме 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у обављању послова који се односе на оперативне, планске и аналитичке 

послове; прати стање и потребе предшколских установа и установа за рекреативни боравак деце за 

одржавањем објеката и опреме; утврђује и дефинише потребе предшколских установа за одржавањем 

објеката и набавком опреме; планира мрежу установа за децу у складу са степеном изграђености објеката и 

потребом за изградњом нових објеката; израда аналитичких материјала; учешће у изради пројектних задатака 

и техничке документације; учешће у спровођењу поступака јавних набавки, израда анализа, извештаја и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених 

у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови у области одржавања објеката и опреме 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у обављању послова који се односе на праћење стања грејних инсталација 

установа за децу, планирање потреба за енергентима и учешће у реализацији послова на увођењу нових 

прикључака на даљински систем грејања и обезбеђења потребних количина енергената; контрола 

реализације наложених мера од стране надлежних институција; учествује у анализи и изради акционих 

планова, извештаја и других стручно-аналитичких материјала и информација; поступа по представкама; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених 

у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у 

Сектору; прати и анализира стање у областима из делокруга Сектора и предлаже и планира мере за 

унапређење стања; стара се о примени закона, стратегија, стратешких докумената и других прописа из 

делокруга Сектора; припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду 

органа и стању и проблемима у друштвеној делатности; прати и припрема анализе, информације и извештаје 

из делокруга Сектора, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 7 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за образовање 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; планира и обједињава послове и задужен је за благовремено и потпуно извршавање 

задатака из делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна упутства за 

рад и пружа стручну помоћ; предлаже и спроводи мере за унапређење рада у одељењу, редовно подноси 

извештај о раду одељења којим руководи; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручних 

материјале, врши контролу и надзор над радом запослени у одељењу, обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови везани за планирање и праћење реализације финансијског 

плана 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља мање сложене студијско-аналитичке послове из делокруга рада Одељења; 

планира и помаже у изради предлога финансијског плана, његове измене и допуне; врши плаћања за: закуп 

фискултурних сала и базена, инвестиција за школе, ЈКП, дератизацију и дезинсекцију, материјалне трошкове 

за школе, електричну енергију, здравствену заштиту запослених у школама, јубиларне награде у школама, 

осигурање имовине школа, даје стручну помоћ и упутства запосленима за обављање економско- 

финансијских послова; врши рачунску контролу; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету најмање 3 године радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-аналитички послови везани за планирање и праћење реализације финансијског 

плана 

Звање: Саветник Број извршилаца :2 

Опис послова: Обавља мање сложене стручно-аналитичке послове из делокруга рада Одељења; 

помаже у изради предлога финансијског плана, његове измене и допуне; врши рачунску контролу 

документације за плаћање; врши плаћање компјутерских услуга, врши плаћање за: превоз запослених у 

школама, енергенте у школама, солидарну помоћи запосленима у школама, даљински систем грејања, обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету најмање 3 године радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни и финансијско-материјални послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља административно-техничке, оперативне и финансијско-материјалне послове у 

вези захтева школа за редовном делатношћу, одржавањем и опремањем школских објеката, врши плаћања 

обавеза комуналним предузећима, грејање на струју и гас, семинари, лиценце,, стручна усавршавања 

запослених у школама, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за дечју заштиту 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из надлежности 

одељења; планира и обједињава послове и задужен је за благовремено и потпуно извршавање задатака из 

делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; предлаже и спроводи мере за унапређење рада у одељењу, редовно подноси извештај о раду 

одељења којим руководи; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручних материјале, врши 

надзор и контролу над радом запослених у одељењу, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички и финансијско-материјални послови и послови контроле 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља с студијске, аналитичке и финансијско-материјалне послове из делокруга рада 

Одељења; учествује у изради предлога финансијског плана, његове измене и допуне за установе за децу и 

прати њихову реализацију; припрема предлог економске цене услуга у предшколским установама; израђује 
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обрачуне, захтеве и решења за пренос средстава предшколским установама, припрема сложене аналитичке 

извештаје и одговарајуће информације; обавља послове који се односе на примену нормативних аката у 

предшколским установама (обим делатности, стање кадрова и др.); учествује у реализацији поступака јавних 

набавки за набавку намирница за исхрану и средстава за одржавање хигијене, одржавање и набавку опреме 

и др; прати реализацију уговора по спроведеним поступцима јавних набави за набавку хране и средстава за 

хигијену; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету најмање 3 године радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Финансијско-материјални послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у обављању послова који се односе на израду обрачуна, захтева и решења за 

пренос средстава предшколским установама; води евиденцију о наплативости услуга од корисника, учествује 

у реализацији поступака јавних набавки за набавку намирница за исхрану и средстава за одржавање хигијене, 

одржавање и набавку опреме и др; прати реализацију уговора по спроведеним поступцима јавних набави за 

набавку хране и средстава за хигијену; учествује у припреми извештаја и документације за надлежно 

Министарство; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених 

у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички послови у области финансија 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно-техничке, оперативне и финансијско-материјалне послове; 

евидентира примљене рачуноводствене исправе у помоћне евиденције и помоћне књиге према датуму 

доспећа; врши формалну и рачунску контролу примљених рачуноводствених исправа; врши рачунску 

контролу документације у поступцима јавних набавки; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 3 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за контролу и праћење индиректних буџетских корисника 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из надлежности 

одељења; планира и обједињава послове и задужен је за благовремено и потпуно извршавање задатака из 

делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; предлаже и спроводи мере за унапређење рада у одељењу, редовно подноси извештај о раду 

одељења којим руководи; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручних материјале, врши 

контролу и надзор над радом запослених у одељењу, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Стручно-аналитички послови праћења финансијског пословања предшколских установа 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове праћења финансијског пословања предшколских 

установа, примене закона и одговарајућих подзаконских аката, учествује у контроли и праћењу планирања и 

реализације финансијских планова предшколских установа; обради документације и изради решења и 

захтева за пренос средстава по захтевима за право на регресирање трошкова боравка деце у предшколској 

установи чији је оснивач друго правно или физичко лице, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Финансијско-материјални послови праћења финансијског пословања предшколских 

установа 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у обављању послова који се односе на финансијско-материјалне послове 

праћења финансијског пословања предшколских, контролу и праћење потреба предшколских установа; 

обраду документације и израда предлога решења и захтева за пренос средстава, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених 

у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Статистичко-евиденциони послови у погледу праћења финансијског пословања 

предшколских установа 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у обављању административно-техничких послова који се односе на 

финансијско пословање предшколских установа, обрада документације и припрема документације за израду 

решења и захтева за пренос средстава по захтевима за право на регресирање трошкова боравка деце у 

предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених 

у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за САП подршку индиректним буџетским корисницима и праћење реализације 

програмског буџета 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из надлежности 

одељења; планира и обједињава послове израде нацрта финансијских планова, нацрта месечних финансијских 

квота, планирање финансијских потреба за Секретаријат, послове израде захтева за одобравање текућих 

буџетских резерви Секретаријату, давање сагласности за измене финансијских планова индиректних буџетских 



668 

корисника, анализа и контрола извештаја индиректних буџетских корисника, праћење САП-а код индиректних 

буџетских корисника, пружање стручне и техничке помоћи индиректним буџетским корисницима за рад у 

САП-у, задужен за благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга одељења; непосредно 

распоређује послове извршиоцима; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; врши контролу и 

надзор над радом запослених у одељењу, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка индиректним буџетским корисницима у САП-у 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на имплементацију и праћење рада САП-а код 

индиректних буџетских корисника; врши тестирање нових верзија апликативних решења, прилагођавање 

постојећих решења за потребе Секретаријата, дневних и периодичних извештавања; предузима одговарајуће 

мере, радње и поступке ради правилног функционисања САП-а код индиректних буџетских корисника; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови у области САП подршке 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на анализу захтева ИБК за САП подршку; учествује у 

припреми нацрта одлуке о буџету града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда и других 

одлука; учествује у сарадњи са САП консултантима, учествује у имплементацији и праћењу САП-а; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Административно-технички послови у области праћења програмског буџета 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке, канцеларијске и оперативне послове везане за 

обраду и обједињавање података који се односе на праћење и извештавање у вези програмских информација; 

обавља једноставније оперативне послове у фази припреме података у циљу израде нацрта одлуке о буџету 

града Београда и одлуке о ребалансу буџета града Београда; врши пријем, контролу исправности и 

иницијалну обраду документације и учествује у припреми извештаја о учинку програма, програмских 

активности и пројеката и остварења вредности показатеља учинака; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ И НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у 

Сектору; прати и анализира стање у областима из делокруга Сектора и предлаже и планира мере за 

унапређење стања; стара се о примени закона, стратегија, стратешких докумената и других прописа из 

делокруга Сектора; припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду 

органа и стању и проблемима у друштвеној делатности; прати и припрема анализе, информације и извештаје 

из делокруга Сектора, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука, из научног поља 

правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 7 година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за управно-правне и нормативне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из надлежности 

одељења; планира и обједињава послове и задужен је за благовремено и потпуно извршавање задатака из 

делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; предлаже и спроводи мере за унапређење рада у одељењу, редовно подноси извештај о раду 

одељења којим руководи; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручних материјале, врши 

надзор и контролу над радом запослених у одељењу, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука, из научног поља 

правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни и нормативни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Самостално и системски обавља сложене стручне, управно-правне и нормативне 

послове; вођење првостепеног управног поступка и доношење решења о праву на регресирање трошкова 

боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације; 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; утврђивање мреже дечјих вртића и установа за рекреативни боравак 

деце; спровођење поступака оснивања и гашења основних школа и утврђивање предлога мреже основних 

школа обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука, из научног поља 

правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни и стручно-оперативни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 5 

Опис послова: Обавља сложене стручне, управно-правне и стручно-оперативне послове; вођење 

првостепеног управног поступка и доношење решења о праву на регресирање трошкова боравка деце у 
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предшколској установи, одмора и рекреације; 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; вођење првостепеног управног поступка и доношење решења о праву на накнаду 

трошкова боравка у предшколској установи; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља сложене стручне, студијско-аналитичке и правне послове из делокруга рада, 

послове који се односе на давање сагласности /мишљења на давање у закуп школског простора и за давање 

на коришћење непокретности које су у јавној својини, обавља правне послове из области радно-правних 

односа; спроводи процедуру поступка оцењивања запослених у Секретаријату; учествује у изради предлога 

акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Секретаријату, обавља послове који се односе 

на: израду нацрта и предлога прописа које доноси Скупштина града Београда у области спорта, рада са 

омладином, врши припрему и израду одлука и других општих и појединачних аката из делокруга рада 

Секретаријата које доноси Скупштина града Београда; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управни и стручно-оперативни послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у обављању послова који се односе на управно-правне и стручно-оперативне 

послове; вођење првостепеног управног поступка и доношење решења о праву на регресирање трошкова 

боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације; стручно-оперативни послови компјутерске 

обраде података за утврђивање права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, 

одмора и рекреације; пријем странака у вези са предметом; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених 

у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни, технички и стручно-оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља административне, техничке и стручно-оперативне послове који се односе на 

остваривање права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације; 

вођење прописане евиденције; учешће у комплетирању досијеа за даљи рад и уносу појединих података у 

рачунарску базу; обавља и друге послове по налогу руководиоца 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за сарадњу са предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; планира и обједињава послове и задужен је за благовремено и потпуно извршавање 

задатака из делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна упутства за 

рад и пружа стручну помоћ; предлаже и спроводи мере за унапређење рада у одељењу, редовно подноси 

извештај о раду одељења којим руководи; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручних 

материјале, врши контролу и надзор над радом запослених у одељењу обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-аналитички послови праћења пословања предшколских установа чији је оснивач 

друго правно или физичко лице 

Звање: Саветник Број извршилаца: 5 

Опис послова: Обавља сложене стручне, управно-правне и стручно-оперативне послове; вођење 

првостепеног управног поступка и доношење решења о праву на регресирање трошкова боравка деце у 

предшколској установи, одмора и рекреације; 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; вођење првостепеног управног поступка и доношење решења о праву на накнаду 

трошкова боравка у предшколској установи; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка стручно-аналитичким пословима праћења пословања предшколских установа 

чији је оснивач друго правно или физичко лице 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 5 

Опис послова: Учествује у обављању послова који се односе на послове планирања, праћења, 

контроле и обраде документације и израде решења и захтева за пренос средстава по захтевима за право на 

регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко 

лице, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених 

у радном односу код послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Статистичко-евиденциони послови у погледу праћења пословања предшколских установа 

чији је оснивач друго правно и физичко лице 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у обављању послова који се односе на праћење пословање предшколских 

установа чији је оснивач друго правно или физичко лице, обрада документације и припрема документације 
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за израду решења и захтева за пренос средстава по захтевима за право на регресирање трошкова боравка деце 

у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године и завршен 

приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Административни, технички и стручно-оперативни послови у погледу праћења 

пословања предшколских установа чији је оснивач друго правно и физичко лице 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља административне, техничке и стручно-оперативне послове који се односе на 

остваривање права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације; 

вођење прописане евиденције; учешће у комплетирању досијеа за даљи рад и уносу појединих података у 

рачунарску базу; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови евидентирања и праћења документације 

Звање: Референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља евидентирање документације у сектору, прати кретање документације у 

сектору, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 3 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови интерне доставе 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши пријем, сређивање и распоређивање поште; евидентирање и достављање кроз 

књигу преузетих доставница; подиже обичне и препоручене пошиљке, пакете и штампу; преузима решене 

предмете ради експедиције; обавља интерну доставу аката и примљене поште; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању или стечено 

специјалистичко образовање; најмање 1 година радног искуства. 

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Сектора, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад запослених у Сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у 

Сектору; прати и анализира стање у областима из делокруга Сектора и предлаже и планира мере за 

унапређење стања; стара се о примени закона, стратегија, стратешких докумената и других прописа из 

делокруга Сектора; припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни органи о раду 

органа и стању и проблемима у друштвеној делатности; прати и припрема анализе, информације и извештаје 

из делокруга Сектора, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије и специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 

пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен државни стручни испит, 

најмање 7 година радног искуства у струци, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 
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 Административно-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно-техничке и канцеларијске послове; примање и отпрема 

телефонских позива; примање поште из књиге примљене поште на личност; вођење евиденције о одржавању 

састанака у Сектору; вођење евиденције о присуствовању и одсуствовању радника са рада, као и 

одсуствовању у току радног времена; послови који се односе на коришћење службених кола, путних налога 

и употребе печата; вођење регистра донетих аката, дописа и друге поште; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за инспекцијски надзор основних школа, школа за основно образовање одраслих и 

основних и средњих школа за ученике са сметњама у развоју 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; планира и обједињава послове и задужен је за благовремено и потпуно извршавање 

задатака из делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна упутства за 

рад и пружа стручну помоћ; предлаже и спроводи мере за унапређење рада у одељењу, редовно подноси 

извештај о раду одељења којим руководи; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручних 

материјале, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије и специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 

пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен државни стручни испит, 

најмање 5 година радног искуства у струци, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

 Послови инспекцијског надзора основних, школа за основно образовање одраслих и 

основних и средњих школа за ученике са сметњама у развоју 

Звање: Просветни инспектор – Саветник Број извршилаца: 13 

Опис послова: Самостално обавља сложене стручне послове инспекцијског надзора основних, школа 

за основно образовање одраслих и основних и средњих школа за ученике са сметњама у развоју у погледу 

вршења саветодавног, редовног, ванредног, контролног и допунског инспекцијског надзора; врши 

непосредну контролу поступања основних, школа за основно образовање одраслих и основних и средњих 

школа за ученике са сметњама у развоју, у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката, 

осим контроле која се односи на стручно-педагошку проверу рада установа; преглед основних, школа за 

основно образовање одраслих и основних и средњих школа за ученике са сметњама у развоју у поступку 

утврђивања испуњености услова за почетак рада и обављање делатности; предузимање мера ради 

остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, васпитача, или стручних сарадника и 

директора установа; контролу поступка уписа и поништавања уписа у основну, школу за основно образовање 

одраслих и основну и средњу школу и школу за ученике са сметњама у развоју ако је обављен супротно 

одредбама Закона о основама система образовања и васпитања; контролу испуњености прописаних услова 

за спровођење испита; преглед прописане евиденције коју води основна, школа за основно образовање 

одраслих и основна и средња школа за ученике са сметњама у развоју и утврђивање чињеница 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; надзор над 

нерегистрованим субјектима који се баве образовањем и васпитањем; подношење пријаве надлежном органу 

за учињено кривично дело или привредни преступ, односно захтева за покретање прекршајног поступка; 

обавештавање других органа ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије и специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 

пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен државни стручни испит, 

најмање 5 година радног искуства у струци, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

Одељење за инспекцијски надзор предшколских установа, средњих, музичких и уметничких школа 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; планира и обједињава послове и задужен је за благовремено и потпуно извршавање 

задатака из делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна упутства за 

рад и пружа стручну помоћ; предлаже и спроводи мере за унапређење рада у одељењу, редовно подноси 

извештај о раду одељења којим руководи; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручних 

материјале, врши контролу и надзор над радом запослених у одељењу, обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије и специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 

пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен државни стручни испит, 

најмање 5 година радног искуства у струци, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 

 Послови инспекцијског надзора предшколских установа, средњих, музичких и уметничких 

школа 

Звање: Просветни инспектор – Саветник Број извршилаца: 13 

Опис послова: Самостално обавља сложене стручне послове инспекцијског надзора предшколских 

установа, средњих, музичких и уметничких школа у погледу вршења саветодавног, редовног, ванредног, 

контролног и допунског инспекцијског надзора; врши непосредну контролу поступања предшколских 

установа, средњих, музичких и уметничких школа, у погледу придржавања закона, других прописа и општих 

аката, осим контроле која се односи на стручно-педагошку проверу рада установа; преглед предшколских 

установа, средњих, музичких и уметничких школа у поступку утврђивања испуњености услова за почетак 

рада и обављање делатности; предузимање мера ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, 

наставника, васпитача, или стручних сарадника и директора установа; контролу поступка уписа и 

поништавања уписа у предшколску установу, средњу, музичку и уметничку школу ако је обављен супротно 

одредбама Закона о основама система образовања и васпитања; контролу испуњености прописаних услова 

за спровођење испита; преглед прописане евиденције коју води предшколска установа, средња, музичка и 

уметничка школа и утврђивање чињеница 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; надзор над нерегистрованим субјектима који се баве 

образовањем и васпитањем; подношење пријаве надлежном органу за учињено кривично дело или привредни 

преступ, односно захтева за покретање прекршајног поступка; обавештавање других органа ако постоје 

разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије и специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев 

од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, по 

пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, положен државни стручни испит, 

најмање 5 година радног искуства у струци, положен испит за инспектора, као и потребне компетенције за 

рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 

17.  

Члан 93. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2  2  

Службеници-извршиоци   

Виши саветник 5 5 

Самостални саветник 8 8 

Саветник 14 21 

Млађи саветник 5 9 

Сарадник 2 2 

Виши референт 1 1 

Укупно службеника: 37 48 

Намештеници   

Намештеник III врста радних места 1 1 

Укупно намештеника: 1 1 

Укупно: 38 49 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно научног поља друштвено-

хуманистичких наука или из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-уметничког поља 

уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају II Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно научног поља друштвено-

хуманистичких наука или из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-уметничког поља 

уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички послови 

Звање: Намештеник III врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове организације састанака и пријема позива за секретара Секретаријата и 

подсекретара Секретаријата; води евиденцију присуства на раду, прикупља документацију за превоз 

запослених; води евиденцију, прикупља документацију и доставља надлежној служби путне налоге за 

службена путовања у земљи и иностранству; стара се о евидентирању потреба Секретаријата за 

канцеларијским материјалом; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању 

од три године; најмање једна година радног искуства. 

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Сектора за праве послове; даје стручна упутства; 

стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Сектору; обавља најсложеније 

нормативно-правне и управне послове у делатности културе и локалне самоуправе у области културе; 

координира правне послове у вези са: статусним питањима установа и јавних предузећа која обављају 

делатност културе, оснивањем установа и јавних предузећа и поступком за избор директора установа и јавних 

предузећа; припрема све врсте нормативних аката из надлежности Града Београда у области културе; 

припрема стручна мишљења о нацртима и предлозима општих аката, пружа стручну помоћ у вези са 

применом прописа и општих аката из области културе; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе и остварује сарадњу са ресорним министарствима, градским општинама и органима 

управе; припрема предлог годишњег плана и програма рада Секретаријата у домену нормативно-правних 

послова; учествује у раду стручних тела и комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области – правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одељење за правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења за правне послове, даје неопходна 

упутства за рад, планира и обједињава послове; обавља најсложеније нормативно-правне послове везане за 

припрему свих врста нормативних аката из надлежности града Београда у области културе; стара се за 

законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга Одељења и предлаже мере за 

унапређење рада Одељења; сарађује са Лицем за заштиту података о личности у Градској управи града 

Београда и са овлашћеним лицем за приступ информацијама од јавног значаја Града Београда; редовно 

подноси извештаје о раду Одељења којим руководи и израђује анализе, извештаје, информације и даје 

неопходна упутства за рад; припрема предлог годишњег плана и програма рада Секретаријата за културу; 

учествује у раду стручних тела и комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено хуманистичких наука – правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; 

најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Нормативно-правни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља нормативно-правне послове везане за припрему свих нормативних аката из 

надлежности Одељења у поступку припреме нацрта и предлога акта, прибављања мишљења и разматрања 

примедаба и мишљења других организационих јединица на нацрте и предлоге аката Одељења; припрема 

документацију по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја; прати примену закона и интерних 

прописа који се односе на заштиту података о личности; пружа подршку, потребна обавештења и непосредно 
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сарађује са Лицем за заштиту података о личности у Градској управи града Београда; обавља студијско-

аналитичке послове: припрема извештаје, информације, анализе и друге материјале; учествује у припреми 

предлога годишњег плана и програма рада и годишњег извештаја Секретаријата у домену рада Одељења; 

учествује у раду стручних тела и комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено хуманистичких наука – правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови праћења нормативно-правне усклађености рада установа културе 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене нормативно-правне послове који се односе на праћење усклађености 

оснивачких аката и статута јавних предузећа и установа културе и аката о систематизацији послова установа 

културе чији је оснивач Град Београд са прописима из области културе; прати примену прописа из области 

културе; припрема нацрте аката о давању сагласности оснивача на статуте јавних предузећа и установа 

културе и на акте о систематизацијама послова установа културе и о давању сагласности за заснивање радног 

односа у установама културе; прати реализацију поступка за избор директора јавних предузећа и установа 

културе; припрема документацију за доношење решења о именовању директора, управних и надзорних 

одбора установа културе, одбора и уметничких директора сталних манифестација у области културе од 

значаја за град Београд; припрема материјале о именовањима у јавним предузећима и установама културе 

чији је оснивач град Београд, као и о броју и саставу чланова управних и надзорних одбора, одбора сталних 

манифестација и ради на стварању и ажурирању базе података о именовањима директора, управних и 

надзорних одбора и одбора и уметничких директора сталних манифестација; учествује у раду стручних тела 

и комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области – правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Послови из области рада установа културе 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене нормативно-правне послове који се односе на праћење усклађености 

оснивачких аката и установа културе и аката о систематизацији послова установа културе чији је оснивач 

Град Београд са прописима из области културе; прати примену прописа из области културе; припрема нацрте 

аката о давању сагласности оснивача на статуте и установа културе и на акте о систематизацијама послова 

установа културе и о давању сагласности за заснивање радног односа у установама културе; прати 

реализацију поступка за избор директора и установа културе; припрема документацију за доношење решења 

о именовању директора, управних и надзорних одбора установа културе, одбора и уметничких директора 

сталних манифестација у области културе од значаја за град Београд; припрема материјале о именовањима у 

установама културе чији је оснивач град Београд, као и о броју и саставу чланова управних и надзорних 

одбора, одбора сталних манифестација и ради на ажурирању базе података о именовањима директора, 

управних и надзорних одбора и одбора и уметничких директора сталних манифестација; учествује у раду 

стручних тела и комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области – правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 
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 Послови из области доприноса за обавезно социјално осигурање самосталних уметника 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене нормативно-правне послове који се односе на област доприноса за 

обавезно социјално осигурање самосталних уметника; прати примену прописа из области културе; обавља 

послове који се односе на прикупљање података и документације која је потребна за реализацију уплате 

доприноса за обавезно социјално осигурање лицима која су стекла статус лица које самостално обавља 

уметничку или другу делатност у области културе; ажурира базу података самосталних уметника за које је 

Град Београд обезбедио средства за учешће у плаћању доприноса за обавезно социјално осигурање; врши 

контролу извештаја репрезентативних удружења у култури о реализацији средстава која су опредељена за 

учешће Града Београда у плаћању доприноса самосталним уметницима; припрема извештаје о броју 

самосталних уметника и висини опредељених средстава и о реализацији средстава за доприносе за обавезно 

социјално осигурање самосталних уметника; учествује у раду стручних тела и комисија; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области – правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови пружања информација странкама 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове који се односе на пружање информација 

странкама; учествује у припреми саопштења за јавност о активностима Секретаријата; учествује у припреми 

информација и извештаја о делатности Секретаријата; врши оперативно-стручне послове обраде и 

прикупљања података за потребе обављања послова; води евиденције, пријаве и представке на рад из 

делокруга рада Секретаријата; пружа информације странкама о активностима секретара и подсекретара 

Секретаријата; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно научног поља друштвено-

хуманистичких наука или из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-уметничког поља 

уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови на реализацији конкурса за финансирање пројеката у култури 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља нормативно-правне послове везане за прикупљање података и документације 

за реализацију конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката у култури средствима из буџета Града 

Београда; учествује у реализацији послова који за циљ имају спровођење конкурса за финансирање пројеката 

у култури; учествује у припреми предлога уговора са изабраним учесницима конкурса; ажурира базу 

података о учесницима конкурса, изабраним пројектима и висини опредељених средстава; припрема 

статистичке извештаје о реализацији конкурса за финансирање пројеката у култури; прати рад стручних тела 

и комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области – правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу 

код послодавца, у складу са законом; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Стручни и оперативни послови 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на израду аката из надлежности сектора; прати 

доношење аката Градоначелника, Градског већа и Скупштине града Београда из надлежности сектора; води 

евиденцију о закључцима, решењима и одлукама из надлежности сектора; учествује у вршењу контроле 

извештаја о реализацији учешћа Града Београда у плаћању доприноса за обавезно социјално осигурање 

самосталних уметника; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

Одељење за старање о објектима културе 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења за старање о објектима културе; обавља сложене стручне 

послове везане за припрему свих врста нормативних аката из надлежности Града Београда у области послова 

одељења; предлаже мере за планирање и изградњу објеката културе, реконструкцију, инвестиционо 

одржавање и текуће одржавање објеката које користе установе културе чији је оснивач Град; прати примену 

прописа у области изградње, реконструкције и одржавања објеката; обавља студијско-аналитичке послове, 

припрема извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих 

података и прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања у области послова одељења; прати 

послове који се односе на извођење радова који се врше непосредно пред наступање или за време 

елементарних непогода или других непредвиђених догађаја, несрећа и хаварија, ради њиховог спречавања 

или ублажавања штетног дејства, као и ради отклањања штетних последица од непогода, непосредно после 

њиховог наступања (хитне интервенције), на објектима установа културе чији је оснивач Град Београд; 

припрема предлог годишњег плана и програма рада и годишњег извештаја Секретаријата за културу у домену 

рада одељења; учествује у раду стручних тела и комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Послови из области коришћења непокретности и пословног простора 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке послове из области коришћења непокретности 

за обављање културне делатности; обавља стручне нормативно-правне послове на примени аката из области 

располагања пословним простором; прати примену прописа из области културе и јавне својине; учествује у 

припреми информација о утврђеном стању коришћења непокретности и пословног простора установа 

културе чији је оснивач Град Београд и других субјеката у култури; ради на стварању и ажурирању базе 

података о непокретностима и пословном простору који користе установе културе чији је оснивач Град 

Београд; припрема извештаје о просторима које користе установе културе; учествује у раду стручних тела и 

комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области – правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 
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државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Нормативно-правни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене нормативно-правне послове на изради одлука, решења, уговора и 

других аката који се односе на послове одељења; прати примену прописа из области културе, јавних набавки 

и планирања и изградње; прати примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о 

личности; пружа подршку, потребна обавештења и непосредно сарађује са Лицем за заштиту података о 

личности у Градској управи града Београда; обавља студијско-аналитичке послове, израђује извештаје, 

информације, анализе и друге материјале; учествује у припреми предлога годишњег плана и програма рада 

и годишњег извештаја Секретаријата за културу у домену рада одељења; учествује у раду стручних тела и 

комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области – правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Послови планирања и спровођења јавних набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља нормативно-правне послове везане за израду плана јавних набавки 

Секретаријата; прати примену прописа из области јавних набавки; обавља послове испитивања тржишта и 

прикупљања података у циљу процене вредности набавки; прати реализацију јавних набавки индиректних 

буџетских корисника; прати примену прописа из области јавних набавки; израђује сва неопходна акта за 

спровођење поступка јавне набавке; припрема извештаје о реализацији јавних набавки; учествује у раду 

стручних тела и комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено хуманистичких наука – правне науке на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови из области јавних набавки 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља нормативно-правне послове везане за прикупљање података и документације 

у области јавних набавки за чију реализацију се планирају средства у финансијском плану прихода и расхода 

Секретаријата за културу; прати примену прописа из области јавних набавки; учествује у реализацији 

послова и у припреми документације за спровођење поступка јавне набавке; ажурира базу података о 

планираним и реализованим јавним набавкама; припрема статистичке извештаје о јавним набавкама; прати 

рад стручних тела и комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области – правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу 

код послодавца, у складу са законом; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Сектора за економске послове и пружа стручну 

помоћ запосленим у Сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у 

Сектору; обавља најсложеније финансијско-материјалне и аналитичке послове из делокруга рада 

Секретаријата; израђује аналитичке материјале о стању и економском положају установа и организација у 

области културе; врши стручно-оперативне послове надзора над законитошћу рада у домену пословања 

установа културе; анализира финансијско-материјалне податке о учешћу индиректних буџетских корисника 

у буџету Града Београда; прати, и анализира законске и подзаконске прописе из области финансија и 

остварује сарадњу са ресорним министарствима и органима управе; припрема предлог годишњег плана и 

програма рада Секретаријата у домену економских послова; учествује у раду стручних тела и комисија; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области – економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Послови економског развоја установа културе 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове и учествује у изради анализа, прикупља и 

обрађује информације и податке који се односе на израду базе података и праћење реализације докумената 

везано за подстицање и усмеравање економског развоја индиректних буџетских корисника у области 

културе; остварује комуникацију са надлежним субјектима на републичком и локалном нивоу; припрема 

нацрте аката у области припреме и извршења буџета; прати, прикупља и анализира информације о 

програмима ЕУ и фондовима важним за финансирање културе; предлаже принципе за утврђивање 

критеријума при опредељивању средстава из буџета Града Београда за установе културе; учествује у раду 

стручних тела и комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

Одељење за планирање буџета 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења за планирање буџета; организује и обавља сложене стручне 

послове из надлежности одељења, планира и обједињава послове, даје неопходна упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга одељења, 

редовно подноси извештаје о раду одељења којим руководи и израђује анализе, извештаје, информације и 

друге стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података у области планирања буџета; 

предлаже мере за унапређење финансијског планирања, припрема и предузима одговарајуће мере, радње и 

поступке ради спровођења закона, других прописа и општих аката и предузима мере за спречавање настанка 

и отклањање штетних последица; анализира и даје мишљења на захтеве за измену финансијских планова 

индиректних корисника буџетских средстава; врши контролу унетих података планиране масе средстава за 

плате; у сарадњи са САП консултантима врши контролу имплементације нових решења код индиректних 

корисника и обавља стручне послове користећи посебна знања и вештине; учествује у раду стручних тела и 

комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручно-оперативне послове на изради аката и документа из 

надлежности одељења; прати преузимање обавеза у оквиру средстава финансијских планова ИБК-а; врши 

обраду и резервисање средстава плана индиректних буџетских корисника на основу достављене 

документације; прати извршење буџета Секретаријата на дневном нивоу; у сарадњи са САП консултантима 

врши имплементацију нових решења САП–ЕРП информационом систему; учествује у раду стручних тела и 

комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области економских или правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни и статистичко-евиденциони послови у области планирања буџета 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове који се односе на прикупљање података за 

планирање и извршавање финансијских планова индиректних буџетских корисника (у даљем тексту: ИБК-а) 

у делу који се односи на расходе и издатке; учествује у обради достављених предлога финансијских планова 

ИБК-а; прати резервисање средстава плана ИБК-а; учествује у припреми извештаја о извршењу 

финансијских планова у делу који се односи на расходе и издатке буџета Секретаријата; учествује у припреми 

предлога аката из надлежности одељења; прати сарадњу са САП консултантима на вршењу имплементације 

нових решења у САП–ЕРП информационом систему; прати рад стручних тела и комисија; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука или области менаџмента и 

бизниса на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом; као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за извршење буџета 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења за извршење буџета; организује и обавља сложене стручне 

послове из надлежности одељења, планира и обједињава послове, даје неопходна упутства за рад, пружа 

стручну помоћ, стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга одељења, 

редовно подноси извештаје о раду одељења којим руководи и израђује анализе, извештаје, информације и 

друге стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података у области извршења буџета; стара 

се о правовременој реализацији обавеза Секретаријата и индиректних корисника буџетских средстава; врши 

контролу реализације буџетских средстава и одређивање приоритета у реализацији, прати уговором преузете 

обавезе и њихово благовремено измирење и врши контролу рачуна и уговора ИБК-а; врши рачунску, 
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формалну и суштинску проверу материјално-финансијске документације и рачуводствених исправа; врши 

израду нацрта и предлога општих аката из области финансијског пословања; врши контролу измирења 

новчаних обавеза Секретаријата у комерцијалним трансакцијама у Централном регистру фактура (ЦРФ-у); 

учествује у раду стручних тела и комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Стручно-оперативни и статистичко-евиденциони послови на измирењу новчаних обавеза 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља сложене стручно-оперативне и статистичко-евиденционе послове који се 

односе на извршење буџета Секретаријата; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ у погледу 

прикупљања документације о извршењу финансијског плана прихода и расхода Секретаријата; пружа 

стручну помоћ приликом обраде захтева за плаћање и трансфер средстава; врши обраду захтева за плаћање 

и трансфер средстава; врши проверу материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа; 

стара се да сва плаћања буду у складу са одобреним апропријацијама и утврђеним квотама; врши контролу 

исправности документације коју достављају индиректни буџетски корисници за исплату зарада, превоза, 

отпремнина и јубиларних награда, а за које се средства обезбеђују из буџета града Београда; прикупља 

потребне податке за поступак измирења новчаних обавеза Секретаријата у комерцијалним трансакцијама у 

Централном регистру фактура (ЦРФ-у); учествује у раду стручних тела и комисија; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Контролор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на прикупљање, припрему и обраду података 

неопходних за обављање послова из делокруга рада; прикупља, евидентира, контролише, прати и обрађује 

податке према методолошким и другим упутствима; врши израду захтева за плаћање као и њихову обраду; 

врши контролу исправности документације коју достављају индиректни буџетски корисници за исплату 

зарада, превоза, отпремнина и јубиларних награда, а за које се средства обезбеђују из буџета града Београда; 

прикупља потребне податке за поступак измирења новчаних обавеза Секретаријата у комерцијалним 

трансакцијама у Централном регистру фактура (ЦРФ-у); обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академски 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у 

трајању до три године; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: обавља административне, техничке, канцеларијске и оперативне послове у фази 

припреме аката из надлежности Сектора; врши пријем, контролу исправности и иницијалну обраду 

документације из делокруга рада одељења, пријем и документације; ажурирање података у одговарајућим 

базама; вођење прописаних евиденција, одлагање, чување и архивирање документације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за имплементацију САП система код ИБК 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења за имплементацију САП система код ИБК; организује и 

обавља стручне послове из надлежности Одељења, планира и обједињава послове, даје неопходна упутства 

за рад и пружа стручну помоћ; стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из 

делокруга Одељења, редовно подноси извештаје о раду Одељења којим руководи и израђује анализе, 

извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података у 

области имплементације САП система код ИБК; предлаже мере за унапређење имплементације САП система 

код ИБК; припрема и предузима одговарајуће радње и поступке ради спровођења закона, других прописа и 

општих аката и предузима мере за спречавање настанка и отклањање штетних последица; организује 

примену и контролу предузетих активности у имплементацији САП система код ИБК; обавља стручне 

послове користећи посебна знања и вештине; учествује у раду стручних тела и комисија; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Послови на имплементацији и примени САП система код ИБК 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове уноса нових програма, програмских активности 

и пројеката; врши контролу и одобравање унетих програма, програмских активности и пројеката; обавља 

креирање и усаглашавање индикатора између ДБК и ИБК; обавља креирање и усаглашавање циљева између 

ДБК и ИБК; врши контролу ефикасности циљева и индикатора; комуницира са координаторима 

Секретаријата за финансије, ИБК у циљу решавања специфичних проблема насталих у току рада у САП 

систему и учествује у радионицама; припрема смернице и упутстава за креирање кварталних и коначних 

извештаја о извршењу програмског буџета; стара се о отклањању пропуста у сарадњи са ИБК; учествује у 

раду стручних тела и комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Послови на примени САП система код ИБК 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове који се односе на прикупљање података – 

примљених захтева за уношење програмских активности и пројеката у САП од стране ИБК; учествује у 

обради захтева; учествује у контроли достављених захтева; комуницира са ИБК у циљу решавања 

специфичних проблема насталих у току рада у САП систему и учествује у радионицама; учествује у 

припреми смерница и упутстава за креирање кварталних и годишњих извештаја о извршењу програмског 

буџета; учествује у отклањању пропуста у сарадњи са ИБК; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу 

код послодавца, у складу са законом; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И САВРЕМЕНО КУЛТУРНО И УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Сектора за културно наслеђе и савремено културно 

и уметничко стваралаштво; пружа стручну помоћ запосленим у сектору; стара се о законитом, правилном и 

благовременом обављању послова у Сектору; обавља најсложеније послове који се односе на стварање 

могућности за интензиван, континуиран и усклађен културни развој, стварање услова за развој и подстицање 

савременог културног и уметничког стваралаштва и обезбеђивање услова за доступност културног наслеђа 

и културних садржаја јавности; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске прописе из 

наведене области; остварује сарадњу са ресорним министарствима и органима управе; припрема предлог 

годишњег плана и програма рада Секретаријата за културу у домену Сектора за културно наслеђе и 

уметничко стваралаштво; учествује у раду стручних тела и комисија; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области – политичке науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одељење за културно наслеђе и савремено културно и уметничко стваралаштво 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења за културно наслеђе и савремено културно и уметничко 

стваралаштво; обавља сложене стручне послове везане за припрему свих врста нормативних аката из 

надлежности Града Београда у области послова Одељења; предлаже мере за стварање услова за развој и 

подстицање савременог културног и уметничког стваралаштва; обавља студијско-аналитичке послове, 

припремања анализа, извештаја, информација и других стручних и аналитичких материјала на основу 

одговарајућих података и прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања у области послова 

Одељења; прати реализацију и извештава о извршењу програма и пројеката, предлаже и даје мишљења о 

потребним мерама за ефикасан и успешан развој и активности из области послова Одељења; припрема 

предлог годишњег плана и програма рада и годишњег извештаја Секретаријата за културу у домену 

савременог културног и уметничког стваралаштва; учествује у раду стручних тела и комисија обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно научног поља друштвено-

хуманистичких наука или из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-уметничког поља 

уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Послови из области културног наслеђа 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове и припрема нацрте општих и посебних аката о 

истраживању, документовању, проучавању, вредновању, заштити, очувању, представљању, коришћењу и 

управљању културним наслеђем; припрема анализе, извештаје, информације и прати и анализира 

обезбеђивање услова за доступност културног наслеђа и културних садржаја јавности; прати рад музеја, 

архива и завода чији је оснивач Град Београд; обрађује програме и друге материјале установа заштите; 

припрема предлоге за утврђивање основа и мерила за финансирање програма у делатности заштите; 

предузима мере у циљу старања о поклонима и легатима Града Београда, поверавању истих на чување, 

коришћење и презентацију; учествује у изради предлога годишњег плана и извештаја Секретаријата; 

учествује у раду стручних тела и комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно научног поља друштвено-

хуманистичких наука или из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-уметничког поља 

уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови из области библиотечко-информационе делатности 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове и учествује у изради извештаја, информација и 

нацрта општих и посебних аката који се односе на библиотечко-информациону делатност; прати рад 

библиотека чији је оснивач Град Београд; обрађује програме и друге материјале библиотека; учествује у 

утврђивању предлога основа и мерила за финансирање програма у библиотечко информационој делатности; 

прати реализацију програма и пројеката у области књиге и књижевности и библиотечко-информационе 

делатности; учествује у изради предлога годишњег плана и извештаја Секретаријата за културу; учествује у 

раду стручних тела и комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно научног поља друштвено-

хуманистичких наука или из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-уметничког поља 

уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови из области савременог културног и уметничког стваралаштва 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове и учествује у изради извештаја, информација и 

нацрта општих и посебних аката који се односе на савремено културно и уметничко стваралаштво; прати рад 

позоришта, галерија и културних центара чији је оснивач Град Београд; обрађује програме и друге материјале 

позоришта, галерија и културних центара; учествује у утврђивању предлога основа и мерила за финансирање 

програма у области савременог културног и уметничког стваралаштва; прати реализацију програма и 

пројеката у области савременог културног и уметничког стваралаштва; учествује у изради предлога 

годишњег плана и извештаја Секретаријата за културу; учествује у раду стручних тела и комисија; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно научног поља друштвено-

хуманистичких наука или из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-уметничког поља 

уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Послови из области манифестација од значаја за град Београд 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове и учествује у припремању анализа, извештаја, 

информација и нацрта општих и посебних аката о сталним манифестацијама у области културе од значаја за 

Град Београда; прати рад Одбора сталних манифестација, уметничких директора и организатора; израђује 

материјале везане за начин остваривања општег интереса грађана на територији Града Београда у области 

културе који се односи на праћење припреме и реализације сталних манифестација у области културе од 

значаја за град Београд; праћење припреме и реализације обележавања празника Града Београда, значајних 

датума и других програма и пројеката од значаја за Град Београд; учествује у изради предлога годишњег 

плана и извештаја Секретаријата за културу; учествује у раду стручних тела и комисија; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно научног поља друштвено-

хуманистичких наука или из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-уметничког поља 

уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за споменике и називе тргова и улица 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења за споменике и називе тргова и улица; обавља стручне 

послове везане за припрему нормативних аката из надлежности Одељења; предлаже мере за развој и 

подстицање подизања, финансирања и одржавања споменика и скулптуралних дела на површинама јавне 

намене на територији Града и пружа стручну помоћ у реализацији утврђивања назива тргова и улица на 

територији Града; обавља студијско-аналитичке послове, припремања анализа, извештаја, информација и 

других стручних и аналитичких материјала на основу одговарајућих података и прикупља податке у циљу 

утврђивања чињеничног стања у области послова Одељења; прати реализацију и извештава о извршењу 

донетих одлука и решења Скупштине града Београда из надлежности Одељења и предлаже мере и 

активности за реализацију послова Одељења; припрема предлог годишњег плана и програма рада и 

годишњег извештаја Секретаријата у домену рада Одељења; учествује у раду стручних тела и комисија; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-

уметничког поља уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година 

радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови на реализацији подизања споменика и назива тргова и улица 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове на изради извештаја, информација и нацрта 

општих и посебних аката који се односе на подизања, финансирања и одржавања споменика и скулптуралних 

дела на површинама јавне намене на територији Града; обрађује документацију која се односи на утврђивање 

или промену назива тргова и улица на територији Града; прати рад одбора, комисија и других радних тела из 

надлежности Одељења; обрађује програме, конкурсе, иницијативе и друге материјале из надлежности 

Одељења; прати реализацију и образује базу података о подизању, финансирању и одржавању споменика и 

скулптуралних дела на површинама јавне намене на територији Града; припрема неопходну документацију 

за прибављање сагласности за реализацију одлука о подизању споменика и скулптуралних дела, као и за 

утврђивање или промену назива тргова и улица на територији Града; учествује у изради предлога годишњег 
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плана и извештаја Секретаријата; учествује у раду стручних тела и комисија; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-

уметничког поља уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године 

радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови за потребе комисија и савета Скупштине града Београда 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Пружа подршку у спровођењу поступка подизања споменика и именовања тргова и 

улица и учествује у прибављању документације неопходне за реализацију послова Одељења; обавља стручне 

и административно-техничке послове за потребе Комисије за споменике и називе тргова и улица Скупштине 

града Београда и других радних тела која се образују за потребе реализације одлука о подизању споменика и 

спомен обележја; прикупља податке за ажурирање базе података о раду Комисије; остварује сарадњу са 

странкама и даје им потребне информације; учествује у изради делова нацрта аката, дописа, одговора по 

захтевима органа управе и других органа; доставља обавештења надлежним органима о поднетим захтевима; 

прикупља податке за припрему извештаја о броју примењених и реализованих предмета као и за извештаје у 

вези послова Одељења; учествује у изради предлога годишњег плана и извештаја Секретаријата; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких наука или из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-

уметничког поља уметности на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 

18.  

Члан 94. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник / / 

Самостални саветник 13 16 

Саветник 10 14 

Млађи саветник 8 9 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник / / 

Виши референт 1 1 

Референт 1 1 

Млађи референт / / 

Укупно: 36 44 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно-техничке и канцеларијске послове за Секретаријат; врши 

пријем телефонских позива и обавештења; води евиденције о времену и месту одржавања састанака; 

припрема и организује састанке које заказује секретар за спорт и омладину, подсекретар и руководиоци 

сектора; прима и отпрема пошту; води евиденције о присуству и одсуству запослених; обавља послове у вези 

са употребом печата, коришћењем службених возила, пријемом и евиденцијом службених гласила; обавља и 

остале евиденционе и административне послове за секретара и подсекретара; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи Сектором; организује и планира послове у сектору, стара се о извршавању 

послова и унапређењу рада сектора и законитом и благовременом извршавању послова из делокруга сектора; 

распоређује послове на непосредне извршиоце, учествује у изради стратешких докумената, даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; усклађује рад одељења у саставу сектора, сарађује са органима и 

службама Републике, организационим јединицама Градске управе града Београда и општинским управама, 

ради потпуног и благовременог извршавања свих послова и задатака из делокруга сектора којим руководи; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за програме и пројекте 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке послове; организује рад одељења; стара се о 

законитом и благовременом обављању послова у одељењу који се односе на: припрему аналитичке 

документације за потребе планирања, програмирања, валоризације постигнутих ефеката и друге стручне 

послове за потребе Секретаријата у областима: такмичарског спорта, спорта за све (рекреативни спорт), 

школског спорта (градски ниво и координација општинског нивоа такмичења); спорта особа са 

инвалидитетом, обезбеђује услове за реализацију тренажног процеса београдских спортских организација 

(термини), превенција нежељених појава у спорту (допинг, насиље и др.), учествује у сарадњи са спортским 

организацијама, сарадњи са организацијама за пружање услуга у области спорта, сарадњи са медијима, 

међународној сарадњи у области спорта, праћењу стања, опремања и одржавања спортских објеката, изради 

и праћењу програма развоја спорта, информисању, едукацији и истраживању у области спорта; прикупља и 

анализира податке и, по потреби, врши упоредне анализе и сачињава извештаје и друге информације чиме 

омогућава утврђивање чињеничног стања из делокруга Одељења, прати и анализира стања система спорта у 

Београду и израђује предлоге за његово унапређење, обавља послове који су везани за доделу награда и 

признања у области спорта, учествује у реализацији спортских програма за младе за време школског зимског 

и летњег распуста, учествује у изради Програма развоја спорта на нивоу Града, учествује у изради општих 

аката којима се регулише финансирање спорта и програма на нивоу Града, припрема и предлаже план 

потребних средстава и годишњи финансијски план обезбеђења и расподеле средстава, у сарадњи са 

руководиоцем сектора сарађује са надлежним органима Републике, Града и општине, стручним и другим 

организацијама, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за праћење организација такмичења и манифестација у области спорта, 

клупска такмичења, Евролиге и унапређење рада учесника у систему спорта 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове и припрема аналитичку документацију за 

потребе планирања, програмирања, валоризације постигнутих ефеката у области спорта и друге стручне 
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послове за потребе Секретаријата у областима: изузетни резултат, универзитетски спорт, афирмација 

женског спорта и рекреација, праћење и анализа стања наведених области система спорта у Београду и израда 

предлога за његово унапређење; учествује у изради финансијских потреба и уређењу критеријума и мерила 

за избор и вредновање програма који се кандидују за финансирање средствима градског буџета, учествује у 

прикупљању и анализирању и програма, прикупљању и анализи документације за праћење реализације 

планско-програмских активности корисника средстава градског буџета и остваривање непосредног увида у 

реализацију истих; учествује у изради одговарајућих извештаја о реализацији планско-програмских 

активности корисника средстава градског буџета са оценама постигнутих ефеката и предлозима мера; 

учествује у изради информација и других аката у области спорта за Градоначелника, Градско веће града 

Београда и Скупштину града Београда и њихова радна тела; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за праћење изузетног резултата, универзитетског спорта, афирмација женског 

спорта и спорт за све – рекреација и студијско-аналитичке послове у области спорта 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове, прати реализацију изузетног резултата, 

универзитетског спорта, афирмација женског спорта и спорт за све – рекреација и друге стручне послове за 

потребе Секретаријата; припремање анализа, извештаја, информација и других стручних и аналитичких 

материјала на основу одговарајућих података са оценама постигнутих ефеката и предлозима мера; 

прикупљање података у циљу утврђивања чињеничног стања у областима спорта и то за изузетни резултат, 

универзитетски спорт, афирмација женског спорта и спорта за све – рекреација; израда предлога за његово 

унапређење наведених програма у области спорта; учествује у изради финансијских потреба и израда и 

унапређење критеријума и мерила за избор и вредновање програма који се кандидују за финансирање 

средствима градског буџета; учествује у изради информација и других аката у области спорта за 

Градоначелника, Градско веће града, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за планирање, програмирање и валоризацију постигнутих ефеката у области 

изузетни резултат, универзитетски спорт, афирмација женског спорта и спорт за све – 

рекреација 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове и припрема аналитичку документацију за 

потребе планирања, програмирања, валоризације постигнутих ефеката у области спорта и друге стручне 

послове за потребе Секретаријата у областима: изузетни резултат, универзитетски спорт, афирмација 

женског спорта и рекреација праћење и анализа стања наведених области система спорта у Београду и израда 

предлога за његово унапређење; учествује у изради финансијских потреба и израда и унапређење 

критеријума и мерила за избор и вредновање програма који се кандидују за финансирање средствима 

градског буџета, прикупљању и анализи програма; учествује у изради финансијских потреба и изради и 

унапређењу критеријума и мерила за избор и вредновање програма који се кандидују за финансирање 

средствима градског буџета; учествује у прикупљању и анализи документације за праћење реализације 

планско-програмских активности корисника средстава градског буџета и остваривање непосредног увида у 

реализацију истих; учествује у изради одговарајућих извештаја о реализацији планско-програмских 

активности корисника средстава градског буџета са оценама постигнутих ефеката и предлозима мера; 
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учествује у изради информација и других аката у области спорта за Градоначелника, Градско веће града 

Београда и Скупштину града Београда и њихова радна тела; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за планирање, програмирање и валоризацију постигнутих ефеката у области 

млади таленти, Трофеј Београда 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове и припрема аналитичку документацију за 

потребе планирања, програмирања, валоризације постигнутих ефеката и друге стручне послове за потребе 

Секретаријата у областима: млади спортски таленти, велика и значајна такмичења Трофеј Београда, сарађује 

са градским гранским спортским савезима и израђује анализе, извештаје и информације о стању развоја 

спорта и предлаже мере за њихово побољшање, израда и унапређење критеријума и мерила за избор и 

вредновање програма који се кандидују за финансирање средствима градског буџета; учествује у праћењу 

спортских програма за време школског зимског и летњег распуста; прикупљање релевантне документације 

за праћење реализације планско-програмских активности корисника средстава градског буџета и 

остваривање непосредног увида у реализацију истих; израда одговарајућих извештаја о реализацији планско-

програмских активности корисника средстава градског буџета са оценама постигнутих ефеката и предлозима 

мера; израда информација и других аката у области спорта за Градоначелника, Градско веће Града Београда 

и Скупштину града Београда и њихова радна тела, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за праћење организација такмичења и манифестација у области клупска 

такмичења, Евролиге и унапређење рада учесника у систему спорта 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове; припрема аналитичку документацију за 

потребе планирања, програмирања, валоризације постигнутих ефеката и друге стручне послове за потребе 

Секретаријата у области: организације спортских манифестација и спортских такмичења, сарадње са 

спортским организацијама за пружање услуга у области спорта, унапређење рада спортских организација-

савеза, прати и анализа стања система спорта у Београду и израда предлога за његово унапређење; израда и 

унапређење критеријума и мерила за избор и вредновање програма који се кандидују за финансирање 

средствима градског буџета; прикупља релевантну документацију за праћење реализације планско-

програмских активности корисника средстава градског буџета и остварује непосредан увид у реализацију 

истих; учествује у изради одговарајућих извештаја о реализацији планско-програмских активности 

корисника средстава градског буџета са оценама постигнутих ефеката и предлозима мера; учествује у изради 

информација и других аката у области спорта за Градоначелника, Градско веће града Београда и Скупштину 

града Београда и њихова радна тела; пружа стручно-саветодавну помоћ предлагачима програма; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Радно место за праћење организације такмичења и манифестација у области спорта, 

школски спорт и сарадња са спортским савезима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове; пружа помоћ у припреми 

аналитичке документације за потребе планирања, програмирања, валоризације постигнутих ефеката и друге 

стручне послове за потребе Секретаријата у области спорта: сарађује са спортским организацијама за 

пружање услуга у области спорта, учествује у информисању, едукацији и истраживању у области спорта; 

пружа подршку у сарадњи са медијима; прати и анализира стање система спорта у Београду и пружа подршку 

у изради предлога за његово унапређење; прикупља релевантну документацију за праћење реализације 

планско-програмских активности корисника средстава градског буџета и помаже при непосредном увиду у 

реализацију истих; прати систем школског спорта у граду и израђује одговарајуће извештаје о реализацији 

планско-програмских активности корисника средстава градског буџета; учествује у изради информација и 

других аката у области спорта за Градоначелника, Градско веће града Београда и Скупштину града Београда 

и њихова радна тела; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за праћење посебних програма за израду Програма развоја спорта на нивоу 

Града и сарадњу и суфинансирање рада територијалног спортског савеза града Београда, 

промоцију спорта и сарадњу са медијима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове у области промоције спорта; остварује контакте и сарадњу са 

средствима јавног информисања; учествује у изради информација и саопштења из делокруга рада 

Секретаријата за средства информисања; прати саопштења, информације и податке објављене у средствима 

информисања који се односе на делокруг рада Секретаријата; обавља послове који се односе на јавност рада 

Секретаријата; припрема информације и обавештења за јавност, предлаже нова решења која квалитативно и 

квантитативно унапређују и усавршавају садржаје предвиђене у оквиру планираних промоција и обраћања 

јавности; учествује у анализи комуникацијских процеса и даје предлоге корективних промена; врши анализу 

трендова у области мултимедијалних комуникација и учествује у развијању стратегије мултимедијалног 

представљања Секретаријата; врши преузимање аудио и видео записа у циљу мултимедијалне презентације 

и квалитетнијег представљања Секретаријата; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за праћење реализације и контролу пројеката и програма у области спорта 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прати и проверава благовременост достављања извештаја о спроведеним редовним 

програмима, међународним такмичењима и конкурсима; проверава и анализира садржину достављених 

извештаја и приложену документацију; обавља послове финансијске контроле утрошка буџетских средстава 

од стране организација у области спорта, проверава наменско трошење средстава у складу са планом 

достављеним Секретаријату; припрема анализе и извештаје о оствареним резултатима путем финансирања 

по основу редовних програма, међународних такмичења и програма спортских кампова, односно конкурса; 

израђује анализе и извештаје о обављеним прегледима, односно проверама, резултатима провера и утицају 

на остварење очекиваних резултата; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за пружање подршке у праћењу реализације и контроле пројеката у области 

спорта 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у праћењу и провери благовремености достављања извештаја о спроведеним 

редовним програмима, међународним такмичењима и конкурсима; проверава и анализира садржину 

достављених извештаја и достављеним Секретаријату; учествује у припреми анализа и извештаја о 

оствареним резултатима путем финансирања по основу редовних програма, међународних такмичења и 

програма спортских кампова, односно конкурса; израђује анализе и извештаје о обављеним прегледима, 

односно проверама, резултатима провера и утицају на остварење очекиваних резултата; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца, приложену документацију; пружа подршку у обављању послова 

финансијске контроле утрошка буџетских средстава од стране организација у области спорта, проверава 

наменско трошење средстава у складу са планом. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Стручни послови у области спорта (спорт особа са инвалидитетом, такмичарски спорт, 

термини за клубове, клупска такмичења, Евролиге и унапређење рада учесника у систему 

спорта) 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Припрема документацију за потребе програмирања, валоризације постигнутих ефеката 

и друге стручне послове за потребе Секретаријата у областима: спорта особа са инвалидитетом; превенције 

нежељених појава у спорту (допинг, насиље и др.); праћења и анализе стања система спорта за особе са 

инвалидитетом у Београду и израда предлога за његово унапређење; израда и унапређење критеријума и 

мерила за избор и вредновање програма спорта за особе са инвалидитетом који се кандидују за финансирање 

средствима градског буџета; припрема реализацију програма за учешће спортских организација са 

територије града Београда у европским клупским такмичењима; припрема и учествује у програму за 

рационално и наменско коришћење спортских објеката кроз обезбеђивање термина за тренирање учесницима 

у систему спорта; учествује у реализацији програма за време школског зимског и летњег распуста; 

прикупљање релевантне документације за праћење реализације планско-програмских активности корисника 

средстава градског буџета и остваривање непосредног увида у реализацију истих; израда одговарајућих 

извештаја о реализацији планско-програмских активности корисника средстава градског буџета са оценама 

постигнутих ефеката и предлозима мера; прати одржавање спортских такмичења и манифестација које 

суфинансира Град; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 
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 Радно место за пружање подршке у праћењу и анализи стања система спорта 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у обављању стручно-оперативних послова из делокруга рада Сектора и 

припрема документацију за потребе програмирања, валоризације постигнутих ефеката и друге стручне 

послове за потребе Секретаријата у областима спорта: такмичарског спорта и афирмације женског спорта, 

пружа подршку у праћењу и анализи стања система спорта у Београду, учествује у реализацији спортских 

програма за време школског зимског и летњег распуста, пружа подршку у изради одговарајућих извештаја о 

реализацији планско-програмских активности корисника средстава градског буџета, пружа стручно 

саветодавну помоћ корисницима средстава градског буџета; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи Сектором; организује и планира послове у сектору, стара се о извршавању 

послова и унапређењу рада сектора и законитом и благовременом извршавању послова из делокруга сектора; 

распоређује послове на непосредне извршиоце, учествује у изради стратешких докумената, прати, анализира 

и проучава нову законску и подзаконску регулативу и њихове ефекте на послове Сектора, даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; усклађује рад одељења у саставу сектора, сарађује са органима и 

службама Републике, организационим јединицама Градске управе града Београда и општинским управама, 

ради потпуног и благовременог извршавања свих послова и задатака из делокруга сектора којим руководи; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту 

Одељење за програме и пројекте 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове; организује рад одељења; стара се о законитом 

и благовременом обављању послова у одељењу који се односе на: припрему аналитичке документације за 

потребе планирања, програмирања, валоризације постигнутих ефеката и друге стручне послове за потребе 

Секретаријата у области рада са омладином; превенција нежељених појава у области рада са омладином 

(дрога, насиље, алкохолизам и др.); координира сарадњу са удружењима младих и удружењима за младе; 

прати и анализира стања у области рада са омладином у Београду и надгледа израду предлога за његово 

унапређење; координира сарадњу са установама које се баве радом са талентованим и надареним младима; 

координира сарадња са организацијама за пружање услуга у области рада са младима и рада са посебно 

надаренима у популацији омладине, сарадњу са осталим секретаријатима у области рада са младима, прати 

и анализира стања система рада са младима у Београду и израђује предлоге за његово унапређење; учествује 

у реализацији програма за омладину за време зимског школског и летњег школског распуста; учествује у 

изради Акционог плана за младе на нивоу Града, општих аката којима се регулише финансирање рада са 

омладином и програма на нивоу Града; припрема и предлаже план потребних средстава и годишњи 
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финансијски план обезбеђења и расподеле средстава; у сарадњи са Руководиоцем Сектора сарађује са 

надлежним органима Републике, Града и општине, стручним и другим организацијама; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за унапређење положаја омладине 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове и припрема документацију за потребе 

планирања, програмирања, валоризације постигнутих ефеката у области омладине као и друге послове 

којима се остварује друштвена брига о омладини и то: побољшање квалитета живота омладине, хуманизација 

слободног времена; активно коришћење слободног времена, друштвена заштита и брига о младима, 

превенција насиља у популацији младих, социјална рехабилитација и реинтеграција, учествовање у 

реализацији програма за младе за време зимског и летњег распуста, остварује сарадњу са омладинским 

организацијама; учествује у изради Стратегије за унапређење положаја младих на нивоу Града и у припреми 

акционог плана политике за младе на нивоу Града коју припрема Канцеларија за младе; учествује у изради и 

унапређење критеријума и мерила за избор и вредновање програма који се кандидују за финансирање 

средствима градског буџета; учествује у прикупљању релевантне документације потребне за праћење 

реализације планско-програмских активности корисника средстава градског буџета; учествује у изради 

одговарајућих извештаја о реализацији програмских активности корисника средстава градског буџета; 

учествује у изради информација у области рада са младима за градоначелника града Београда, Градско веће 

града Београда, Скупштину града Београда и њихова радна тела; пружа стручно-саветодавну помоћ 

предлагачима програма; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за анализу и подршку унапређењу положаја омладине 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на: иницирање, подстицање, организовање и 

спровођење истраживања о положају младих у различитим областима, учествује у реализацији омладинских 

програма за време школског зимског и летњег распуста, прати реализације и прикупљање извештаја о 

реализацији пројеката од значаја у области омладине који се делимично или потпуно финансирају из буџета 

града, упућује добијене податке омладинским организацијама; врши пријем странака, израду извештаја, 

информација и других материјала; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за анализу и контролу пројеката у области рада са омладином 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на унапређење сарадње са омладином; обрађује 

пристиглу документацију пројеката у области рада са омладином; обавештава подносиоце захтева о 
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реализацији захтева; прати реализацију пројеката; прикупља наративне и финансијске извештаје о 

извршеним пројектима удружења младих и удружења за младе; врши оперативне послове у вези са 

реализацијом финансијског плана Секретаријата у делу програма који се односи на омладину, учествује у 

реализацији омладинских програма за време школског зимског и летњег распуста; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са законом као и потребне компетенције за рад на радном месту 

СЕКТОР ЗА ПРАВНО-ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ ИНВЕСТИЦИЈА 

 Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи Сектором; организује и планира послове у сектору, стара се о извршавању 

послова и унапређењу рада сектора и стара се о законитом и благовременом извршавању послова из 

делокруга сектора; распоређује послове на непосредне извршиоце, учествује у изради стратешких 

докумената, прати, анализира и проучава нову законску и подзаконску регулативу и њихове ефекте на 

послове Сектора, даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; усклађује рад одељења у саставу 

сектора, сарађује са органима и службама Републике, организационим јединицама Градске управе града 

Београда и општинским управама, ради потпуног и благовременог извршавања свих послова и задатака из 

делокруга сектора којим руководи; прати примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту 

података о личности; пружа подршку, потребна обавештења и непосредно сарађује са Лицем за заштиту 

података о личности у Градској управи града Београда; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за правно-нормативне послове и послове инвестиција 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља нормативно-правне и студијско-аналитичке послове; организује рад одељења; 

стара се о законитом и благовременом обављању послова одељења који се односе на: израду нацрта и 

предлога прописа које доноси Скупштина града Београда у области спорта, као и области рада са омладином, 

припрема, прати и стара се о спровођењу поступака јавних набавки и изради и реализацији додељених 

уговора, обрађује захтеве спортских установа, јавних предузећа и привредних друштава у вези са учешћем 

Града у њиховом финансирању, учествује у изради правних аката и уговора потребних за реализацију 

програма и пројеката у области спорта и рада са омладином, обавља послове везане за уређивање уговорних 

односа са корисницима средстава градског буџета; прати реализацију закључака и других аката 

Градоначелника и Градског већа града Београда, као и аката које доноси Скупштина града Београда у области 

спорта, рада са омладином; стара се о изради анализа, предлога, извештаја и информација из делокруга рада 

Одељења; пружа помоћ Сектору за програмску активност у предлагању мера и правној и економској обради 

питања из његовог делокруга рада; сарађује са надлежним органима Републике, Града и општине; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
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струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Нормативно-правни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља сложене нормативно-правне послове у области спорта, и у области 

омладинског сектора, остварује сарадњу са другим организационим јединицама Градске управе града 

Београда; прати и прикупља податке о власничком статусу и физичком стању спортских објеката који су у 

надлежности Града, као и потребним интервенцијама на њима; обавља послове који се односе на: израду 

нацрта и предлога прописа које доноси Скупштина града Београда у области спорта, рада са омладином, 

врши припрему и израду одлука и других општих и појединачних аката из делокруга рада Секретаријата које 

доноси Скупштина града Београда; израда иницијатива и предлога за измену прописа, примедаба на нацрте 

закона и других прописа; обавља послове који су везани за статутарне ствари (оснивачки акт, статут и други 

општи акти) установа, јавних предузећа и привредних друштава за које је ресорно надлежан Секретаријат; 

учествује у припремама и предлаже план потребних средстава и годишњи финансијски план обезбеђења и 

расподеле средстава; припрема, прати и стара се о спровођењу поступака јавних набавки; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља правне послове из области радно-правних односа; спроводи процедуру 

поступка оцењивања запослених у Секретаријату; учествује у изради предлога акта о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места у Секретаријату, обавља послове који се односе на: израду нацрта и предлога 

прописа које доноси Скупштина града Београда у области спорта, рада са омладином, врши припрему и 

израду одлука и других општих и појединачних аката из делокруга рада Секретаријата које доноси 

Скупштина града Београда; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за аналитичке послове 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке послове из области спорта и омладине, води евиденције о 

примљеним решењима и захтевима, урученим актима и одговорима, врши припрема за реализацију јавних 

набавки које спроводи Секретаријат за спорт и омладину, учествује у реализацији јавних набавки које 

спроводи Секретаријат; припрема аналитичку документацију за израду финансијског плана Секретаријата; 

послови који се односе на израду решења и други оперативни послови везани за реализацију нормативно 

правних послова Секретаријата; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
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факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

Одељење за финансијско-материјалне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља стручне послове из надлежности 

одељења; планира и обједињава послове и задужен је за благовремено и потпуно извршавање задатака из 

делокруга одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима; даје неопходна упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; предлаже и спроводи мере за унапређење рада у одељењу, редовно подноси извештај о раду 

одељења којим руководи; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручних материјале, врши 

контролу и надзор над радом запослених у одељењу, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Финансијско-материјални послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља финансијско-материјалне послове везане за финансирање спортских програма 

и програма за омладину и младе; учествује у припреми и предлаже план потребних средстава и годишњи 

финансијски план обезбеђења и расподеле средстава; припрема аналитичку документацију за израду 

финансијског плана Секретаријата; израда и унапређење критеријума и мерила за оцену рационалности и 

ефикасности трошења средстава градског буџета; послови координације са органом надлежним за питања 

финансија на реализацији финансијског плана; израда решења и послови везани за реализацију финансијског 

плана Секретаријата; прикупљање релевантне документације потребне за праћење реализације финансијског 

плана; израда одговарајућих извештаја о реализацији финансијског плана са оценама и предлозима мера, 

учествује у раду стручних тела и комисија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за аналитичке и финансијско-материјалне послове 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке и финансијско-материјалне послове везане за финансирање 

спортских програма и програма за омладину, учествује у реализацији јавних набавки које спроводи 

Секретаријат, учествује у припреми годишњег финансијског плана обезбеђења и расподеле средстава; 

припрема аналитичку документацију за израду финансијског плана Секретаријата; послови који се односе на 

израду решења и други оперативни послови везани за реализацију финансијског плана Секретаријата; 

прикупља релевантне документације потребне за праћење реализације финансијског плана; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година 
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проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Радно место за подршку аналитичким и финансијско-материјалним пословима 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља финансијско-материјалне послове везане за финансирање спортских програма и 

програма за омладину, врши припреме за реализацију јавних набавки које спроводи Секретаријат, учествује у 

припреми годишњег финансијског плана обезбеђења и расподеле средстава; пружа помоћ у припреми 

аналитичке документације за израду финансијског плана Секретаријата; прикупља релевантне документације 

потребне за праћење реализације финансијског плана; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама из научне односно стручне области 

у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит и 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Статистичко-евиденциони и административни послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља статистичко-евиденционе, документационе и друге административне послове 

из делокруга рада Секретаријата; води евиденције о примљеним и решеним захтевима, урученим актима и 

одговорима; стара се о материјалима за седнице Скупштине града Београда, Градоначелника, Градског већа 

града Београда и начелника Градске управе града Београда; врши дистрибуцију материјала за седнице којима 

руководи Градоначелник, као и за седнице Скупштине града Београда, одбора, комисија и других радних 

тела; води регистар материјала које доноси Градоначелник (закључци, решења, одлуке), Градско веће града 

Београда и Скупштина града Београда, и њихова радна тела, из делокруга рада оба Сектора; врши израду 

материјала табеларног типа; израђује и попуњава обрасце за потребе Секретаријата; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање три година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР У СПОРТУ 

 Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи Сектором; организује и планира послове у сектору, израђује годишњи план 

инспекцијског надзора, стара се о извршавању послова и унапређењу рада сектора и одговара за законито и 

благовремено извршавање послова из делокруга сектора; распоређује послове на непосредне извршиоце, 

учествује у изради стратешких докумената, даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; усклађује 

рад одељења у саставу сектора, сарађује са органима и службама Републике, организационим јединицама 

Градске управе града Београда и општинским управама, ради потпуног и благовременог извршавања свих 

послова и задатака из делокруга сектора којим руководи; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или из области физичког васпитања 

и спорта, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и испит за инспектора; најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за инспекцијски надзор у спорту 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове; организује рад Одељења; стара се о законитом 

и благовременом обављању послова у Одељењу, организује и координира инспекцијски надзор и даје 
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упутства спортским инспекторима, пружа стручну помоћ у решавању по представкама у вези са надзором, 

стара се о примени прописа у вези са спортским надзором, израђује извештаје о раду Одељења; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или из области спорта и физичке 

културе, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и испит за инспектора; најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Спортски инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Припрема и врши инспекцијски надзор над спровођењем закона и прописа из области 

спорта непосредним увидом у пословање и поступање физичких лица и организација 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, по потреби налаже мере у 

вршењу контроле, проверава испуњеност услова за обављање спортских активности и делатности; води 

поступак и изриче управне мере, доставља извештаје и обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или из области спорта и физичке 

културе, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит и испит за инспектора; најмање 

пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку инспекцијским пословима у спорту 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прикупља податке и пружа подршку у праћењу и утврђивању стања у спорту, учествује 

у припреми инспекцијског надзора над спровођењем закона и прописа у области спорта, припрема 

документацију и пружа помоћ у налагању мера у вршењу контроле, пружа административну и оперативну 

помоћ у провери испуњености услова и обављања спортских активности и делатности; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или из области спорта и физичке 

културе, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку инспекцијским пословима у спорту 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у прикупљању података и пружању подршке у праћењу и утврђивању стања 

у спорту, учествује у, припреми документације и пружању помоћи у налагању мера у вршењу контроле, 

учествује у пружању административне и оперативне помоћи у провери испуњености услова и обављања 

спортских активности и делатности; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке или из области спорта и физичке 

културе на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА 

19.  

Члан 95. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 7 8 

Самостални саветник 12 12 

Саветник 29 39 

Млађи саветник 16 17 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 16 16 

Виши референт 9 14 

Референт 3 4 

Млађи референт 2 2 

Укупно: 81 99 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају II група Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају II група Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Координатор 

Звање: Виши саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Усмерава и координира рад између Сектора у овом Секретаријату; прати, анализира и 

проучава нову законску и подзаконску регулативу и њихове ефекте на послове органа; пружа стручну помоћ 

службеницима у вези вођења управног поступка у циљу усаглашавања ставова и постизања јединствене 

управне праксе овог Секретаријата; сарађује са другим државним органима, посебним организацијама, 

јавним агенцијама, правосудним органима и јединицама локалне самоуправе; учествује у изради програма 

рада секретаријата, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Пословно-технички секретар 

Звање: Виши референт Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља административне и техничке послове који се односе на: канцеларијске и 

операторске послове, пријем и отпрема телефонских позива и поште вођење евиденције о одсуствовању 

радника, послове у вези са коришћењем службених кола, путних налога, средстава репрезентације, употреба 

печата и евиденција службених гласила, требовање месечних маркица за превоз, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање 5 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА И ЗВЕЗДАРА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи Сектором, усмерава, надзире и планира рад унутрашњих јединица и 

службеника у Сектору и врши најсложеније послове из делокруга сектора; учествује у припреми стручних 

мишљења на нацрте и предлоге општих аката као и на амандмане на предлог одлуке и друге прописе за ову 

област; координира и надзире израду нацрта решења и других управних аката, вршења управних радњи, као 

и израду одговора поводим тужбе у управном спору против првостепених одлука; пружа стручну помоћ 

службеницима у вези вођења управног поступка; одговара за законито и благовремено обављање послова из 

делокруга Сектора; учествује у изради програма рада Секретаријата, као и планова Сектора; сарађује са 

другим Секторима и Секретаријатима, другим државним органима, јединицама локалне самоуправе и другим 

органима, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови обрачуна и праћења наплате и таксе и праћење реализације пословног и 

финансијског плана 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља стручно-аналитичке послове на припреми елемената финансијског и пословног 

плана Секретаријата; сарађује са организационим јединицама Градске управе у вези са обављањем послова 

у вези са припремом предлога буџета; прати законску регулативу у вези са економским надлежностима 

Секретаријата; обрачунава висину таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; припрема 

анализе и извештаје о броју решених захтева у поступку озакоњења објеката; израђује месечне и кварталне 

извештаје о наплати такси за озакоњење; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко технолошких, природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Послови обрачуна таксе 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља стручно-аналитичке послови на припреми елемената финансијског плана 

Секретаријата; учествује у сарадњи са организационим јединицама Градске управе у вези са обављањем 

послова у вези са припремом предлога буџета; обрачунава висину таксе по утврђивању испуњености услова 

за озакоњење објекта; води евиденцију о наплати такси за озакоњење; учествује у изради периодичних 

извештаја у вези са наплатом такси; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за подручје општине Палилула 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, координира и надзире рад службеника 

у Одељењу, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; надзире и 

учествује у припреми нацрта решења, других управних аката и дописа и вршења управних радњи; пружа 

стручну помоћ службеницима у вези вођења управног поступка; пружа стручну помоћ странкама на 

комплетирању потребне документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 3 

Опис послова: Спроводи поступак озакоњења и стара се о прибављању документације неопходне за 

спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и пружа 

стручну помоћ; израђује нацрте свих првостепених управних аката, нацрте дописа, нацрте одговора по 

захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; доставља обавештења надлежним органима 

о поднетим захтевима; контролише да ли су решени имовинско-правни односи и о томе израђује извештај; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови и контрола техничке документације 

Звање: Саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; прикупља податке о локацији нелегалног објекта, врши увид у планску документацију 

и о томе сачињава извештај; врши стручни преглед техничке документације и контролише њену усклађеност 

са Законом; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и упутства; израђује технички 

извештај потребан за доношење и израду нацрта решења о озакоњењу објекта и других управних аката који 

се доносе у првостепеном поступку; врши увиђај на терену, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку у стручно оперативним пословима и контроли техничке документације 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; Прикупља податке о локацији, врши увид у планску документацију; учествује у 

контроли усклађености техничке документације са Законом; учествује у изради техничког извештаја 

потребног за доношење и израду решења о озакоњењу објекта и других управних аката који се доносе у 

првостепеном поступку; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације; пружа подршку 

у припреми извештаје у вези за озакоњења објеката, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених 

у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за административно-техничке послове 

Звање: Виши референт Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља административне и техничке послове завођења поднесака у одговарајуће 

евиденције; обавља послове пријема поште; води евиденције путем аутоматске обраде података; доставља 

предмете у рад према унутрашњим организационим јединицама; прати кретање предмета првостепеног и 

другостепеног управног поступка; пружа помоћ странкама и даје им потребне информације; разводи решене 

предмете кроз одговарајуће евиденције; обавља и друге послове у складу са прописима о канцеларијском 

пословању, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање 5 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за подручје општине Звездара 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, координира и надзире рад службеника 

у Одељењу, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; надзире и 

учествује у припреми нацрта решења, других управних аката и дописа и вршења управних радњи; пружа 

стручну помоћ службеницима у вези вођења управног поступка; пружа стручну помоћ странкама на 

комплетирању потребне документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Спроводи поступак озакоњења и стара се о прибављању документације неопходне за 

спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и пружа 
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стручну помоћ; израђује нацрте свих првостепених управних аката, нацрте дописа, нацрте одговора по 

захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; доставља обавештења надлежним органима 

о поднетим захтевима; контролише да ли су решени имовинско-правни односи и о томе израђује извештај; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови и контрола техничке документације 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; прикупља податке о локацији нелегалног објекта, врши увид у планску документацију 

и о томе сачињава извештај; врши стручни преглед техничке документације и контролише њену усклађеност 

са Законом; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и упутства; израђује технички 

извештај потребан за доношење и израду нацрта решења о озакоњењу објекта и других управних аката који 

се доносе у првостепеном поступку; врши увиђај на терену, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку правним пословима 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Пружа подршку у спровођењу поступка озакоњења и учествује у прибављању 

документације неопходне за спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им 

потребне информације; учествује у изради делова нацрта свих првостепених управних аката, нацрта дописа, 

нацрта одговора по захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; прикупља податке који 

су неопходни у утврђивању да ли су решени имовинско-правни односи; прикупља податке за израду 

извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку у стручно оперативним пословима и контроли техничке документације 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; Прикупља податке о локацији, врши увид у планску документацију; учествује у 

контроли усклађености техничке документације са Законом; учествује у изради техничког извештаја 

потребног за доношење и израду решења о озакоњењу објекта и других управних аката који се доносе у 

првостепеном поступку; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације; пружа подршку 

у припреми извештаје у вези за озакоњења објеката, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
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факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених 

у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за административно-техничке послове 

Звање: Виши референт Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља административне и техничке послове завођења поднесака у одговарајуће 

евиденције; обавља послове пријема поште; води евиденције путем аутоматске обраде података; доставља 

предмете у рад према унутрашњим организационим јединицама; прати кретање предмета првостепеног и 

другостепеног управног поступка; пружа помоћ странкама и даје им потребне информације; разводи решене 

предмете кроз одговарајуће евиденције; обавља и друге послове у складу са прописима о канцеларијском 

пословању, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање 5 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за административне послове 

Звање: Референт Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља административне послове у вези са пријемом, задуживањем и архивирањем 

предмета, завођењем поднесака у одговарајуће евиденције; обавља послове пријема поште; прикупља 

податке за вођење евиденција путем аутоматске обраде података; доставља предмете у рад унутар одељења; 

пружа помоћ странкама и даје им потребне информације; обавља и друге послове у складу са прописима о 

канцеларијском пословању, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ И ЗЕМУН 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи Сектором, усмерава, надзире и планира рад унутрашњих јединица и 

службеника у Сектору и врши најсложеније послове из делокруга сектора; учествује у припреми стручних 

мишљења на нацрте и предлоге општих аката као и на амандмане на предлог одлуке и друге прописе за ову 

област; координира и надзире израду нацрта решења и других управних аката, вршења управних радњи, као 

и израду одговора поводим тужбе у управном спору против првостепених одлука; пружа стручну помоћ 

службеницима у вези вођења управног поступка; одговара за законито и благовремено обављање послова из 

делокруга Сектора; учествује у изради програма рада Секретаријата, као и планова Сектора; сарађује са 

другим Секторима и Секретаријатима, другим државним органима, јединицама локалне самоуправе и другим 

органима, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови обрачуна и праћења наплате и таксе и праћење реализације пословног и 

финансијског плана 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља стручно-аналитичке послове на припреми елемената финансијског и пословног 

плана Секретаријата; сарађује са организационим јединицама Градске управе у вези са обављањем послова 

у вези са припремом предлога буџета; прати законску регулативу у вези са економским надлежностима 

Секретаријата; обрачунава висину таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; припрема 

анализе и извештаје о броју решених захтева у поступку озакоњења објеката; израђује месечне и кварталне 

извештаје о наплати такси за озакоњење; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко технолошких, природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за обраду података 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 1 

Опис послова: Припрема и прикупља податке за обрачун таксе; учествује у изради анализа, извештаја 

и информација од значаја за Секретаријат; учествује у припреми елемената финансијског плана 

Секретаријата; прикупља податке у вези са обављањем послова у вези са буџетом и финансијама; води 

евиденцију о наплати такси за озакоњење; пружа стручну помоћ странкама у вези наплате такси; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за подручје општину Савски венац 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, координира и надзире рад службеника 

у Одељењу, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; надзире и 

учествује у припреми нацрта решења, других управних аката и дописа и вршења управних радњи; пружа 

стручну помоћ службеницима у вези вођења управног поступка; пружа стручну помоћ странкама на 

комплетирању потребне документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Управно-правни, нормативни и студијско аналитички послови 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Припрема нацрте свих врста аналитичко-нормативних и управних аката из делатности 

органа; учествује у вођењу првостепених поступака у сложеним предметима и израђује нацрте сложених 

првостепених управних аката са новим и специфичним садржајима; сарађује са странкама у поступку и даје 

им потребне информације; учествује у припреми у изради нацрта решења о озакоњењу објекта и нацрте 

закључака које доноси у току поступка озакоњења; учествује у изради одговора по захтевима правосудних 

органа, органа управе и других органа; припрема информације и извештаје, обавља и друге послови по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Правни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Спроводи поступак озакоњења и стара се о прибављању документације неопходне за 

спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и пружа 

стручну помоћ; израђује нацрте свих првостепених управних аката, нацрте дописа, нацрте одговора по 

захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; доставља обавештења надлежним органима 

о поднетим захтевима; контролише да ли су решени имовинско-правни односи и о томе израђује извештај; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови и контрола техничке документације 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; прикупља податке о локацији нелегалног објекта, врши увид у планску документацију 

и о томе сачињава извештај; врши стручни преглед техничке документације и контролише њену усклађеност 

са Законом; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и упутства; израђује технички 

извештај потребан за доношење и израду нацрта решења о озакоњењу објекта и других управних аката који 

се доносе у првостепеном поступку; врши увиђај на терену, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку правним пословима 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Пружа подршку у спровођењу поступка озакоњења и учествује у прибављању 

документације неопходне за спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им 

потребне информације; учествује у изради делова нацрта свих првостепених управних аката, нацрта дописа, 

нацрта одговора по захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; прикупља податке који 

су неопходни у утврђивању да ли су решени имовинско-правни односи; прикупља податке за израду 

извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку у стручно оперативним пословима и контроли техничке документације 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; Прикупља податке о локацији, врши увид у планску документацију; учествује у 

контроли усклађености техничке документације са Законом; учествује у изради техничког извештаја 

потребног за доношење и израду решења о озакоњењу објекта и других управних аката који се доносе у 

првостепеном поступку; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације; пружа подршку 

у припреми извештаје у вези за озакоњења објеката, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Радно место за техничке послове 

Звање: Млађи референт Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове пријема поште и класификације предмета за потребе одељења; 

доставља предмете у рад надлежним унутрашњим организационим јединицама; пружа помоћ странкама при 

попуњавању одговарајућих образаца и захтева; обавља и друге послове у складу са прописима о 

канцеларијском пословању и по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за подручје општине Земун 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, координира и надзире рад службеника 

у Одељењу, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; надзире и 

учествује у припреми нацрта решења, других управних аката и дописа и вршења управних радњи; пружа 

стручну помоћ службеницима у вези вођења управног поступка; пружа стручну помоћ странкама на 

комплетирању потребне документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Спроводи поступак озакоњења и стара се о прибављању документације неопходне за 

спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и пружа 

стручну помоћ; израђује нацрте свих првостепених управних аката, нацрте дописа, нацрте одговора по 

захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; доставља обавештења надлежним органима 

о поднетим захтевима; контролише да ли су решени имовинско-правни односи и о томе израђује извештај; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови и контрола техничке документације 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; прикупља податке о локацији нелегалног објекта, врши увид у планску документацију 

и о томе сачињава извештај; врши стручни преглед техничке документације и контролише њену усклађеност 

са Законом; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и упутства; израђује технички 
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извештај потребан за доношење и израду нацрта решења о озакоњењу објекта и других управних аката који 

се доносе у првостепеном поступку; врши увиђај на терену, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за административно-техничке послове 

Звање: Виши референт Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља административне и техничке послове завођења поднесака у одговарајуће 

евиденције; обавља послове пријема поште; води евиденције путем аутоматске обраде података; доставља 

предмете у рад према унутрашњим организационим јединицама; прати кретање предмета првостепеног и 

другостепеног управног поступка; пружа помоћ странкама и даје им потребне информације; разводи решене 

предмете кроз одговарајуће евиденције; обавља и друге послове у складу са прописима о канцеларијском 

пословању, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање 5 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, СУРЧИН, ОБРЕНОВАЦ, ГРОЦКА, 

МЛАДЕНОВАЦ, БАРАЈЕВО, СОПОТ И ЛАЗАРЕВАЦ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи Сектором, усмерава, надзире и планира рад унутрашњих јединица и 

службеника у Сектору и врши најсложеније послове из делокруга сектора; учествује у припреми стручних 

мишљења на нацрте и предлоге општих аката као и на амандмане на предлог одлуке и друге прописе за ову 

област; координира и надзире израду нацрта решења и других управних аката, вршења управних радњи, као 

и израду одговора поводим тужбе у управном спору против првостепених одлука; пружа стручну помоћ 

службеницима у вези вођења управног поступка; одговара за законито и благовремено обављање послова из 

делокруга Сектора; учествује у изради програма рада Секретаријата, као и планова Сектора; сарађује са 

другим Секторима и Секретаријатима, другим државним органима, јединицама локалне самоуправе и другим 

органима, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови обрачуна и праћења наплате и таксе и праћење реализације пословног и 

финансијског плана 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља стручно-аналитичке послове на припреми елемената финансијског и пословног 

плана Секретаријата; сарађује са организационим јединицама Градске управе у вези са обављањем послова 

у вези са припремом предлога буџета; прати законску регулативу у вези са економским надлежностима 

Секретаријата; обрачунава висину таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; припрема 

анализе и извештаје о броју решених захтева у поступку озакоњења објеката; израђује месечне и кварталне 

извештаје о наплати такси за озакоњење; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко технолошких, природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
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струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови обрачуна таксе 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља стручно-аналитичке послови на припреми елемената финансијског плана 

Секретаријата; учествује у сарадњи са организационим јединицама Градске управе у вези са обављањем 

послова у вези са припремом предлога буџета; обрачунава висину таксе по утврђивању испуњености услова 

за озакоњење објекта; води евиденцију о наплати такси за озакоњење; учествује у изради периодичних 

извештаја у вези са наплатом такси; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за подручје општине Стари град 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, координира и надзире рад службеника 

у Одељењу, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; надзире и 

учествује у припреми нацрта решења, других управних аката и дописа и вршења управних радњи; пружа 

стручну помоћ службеницима у вези вођења управног поступка; пружа стручну помоћ странкама на 

комплетирању потребне документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Спроводи поступак озакоњења и стара се о прибављању документације неопходне за 

спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и пружа 

стручну помоћ; израђује нацрте свих првостепених управних аката, нацрте дописа, нацрте одговора по 

захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; доставља обавештења надлежним органима 

о поднетим захтевима; контролише да ли су решени имовинско-правни односи и о томе израђује извештај; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови и контрола техничке документације 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; прикупља податке о локацији нелегалног објекта, врши увид у планску документацију 
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и о томе сачињава извештај; врши стручни преглед техничке документације и контролише њену усклађеност 

са Законом; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и упутства; израђује технички 

извештај потребан за доношење и израду нацрта решења о озакоњењу објекта и других управних аката који 

се доносе у првостепеном поступку; врши увиђај на терену, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку правним пословима 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Пружа подршку у спровођењу поступка озакоњења и учествује у прибављању 

документације неопходне за спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им 

потребне информације; учествује у изради делова нацрта свих првостепених управних аката, нацрта дописа, 

нацрта одговора по захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; прикупља податке који 

су неопходни у утврђивању да ли су решени имовинско-правни односи; прикупља податке за израду 

извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за административне послове 

Звање: Референт Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља административне послове у вези са пријемом, задуживањем и архивирањем 

предмета, завођењем поднесака у одговарајуће евиденције; обавља послове пријема поште; прикупља 

податке за вођење евиденција путем аутоматске обраде података; доставља предмете у рад унутар одељења; 

пружа помоћ странкама и даје им потребне информације; обавља и друге послове у складу са прописима о 

канцеларијском пословању, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за подручје општина Сурчин, Обреновац, Гроцка, Младеновац, Барајево, Сопот и 

Лазаревац 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, координира и надзире рад службеника 

у Одељењу, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; надзире и 

учествује у припреми нацрта решења, других управних аката и дописа и вршења управних радњи; пружа 

стручну помоћ службеницима у вези вођења управног поступка; пружа стручну помоћ странкама на 

комплетирању потребне документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Правни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Спроводи поступак озакоњења и стара се о прибављању документације неопходне за 

спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и пружа 

стручну помоћ; израђује нацрте свих првостепених управних аката, нацрте дописа, нацрте одговора по 

захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; доставља обавештења надлежним органима 

о поднетим захтевима; контролише да ли су решени имовинско-правни односи и о томе израђује извештај; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови и контрола техничке документације 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; прикупља податке о локацији нелегалног објекта, врши увид у планску документацију 

и о томе сачињава извештај; врши стручни преглед техничке документације и контролише њену усклађеност 

са Законом; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и упутства; израђује технички 

извештај потребан за доношење и израду нацрта решења о озакоњењу објекта и других управних аката који 

се доносе у првостепеном поступку; врши увиђај на терену, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку у стручно оперативним пословима и контроли техничке документације 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; Прикупља податке о локацији, врши увид у планску документацију; учествује у 

контроли усклађености техничке документације са Законом; учествује у изради техничког извештаја 

потребног за доношење и израду решења о озакоњењу објекта и других управних аката који се доносе у 

првостепеном поступку; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације; пружа подршку 

у припреми извештаје у вези за озакоњења објеката, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених 

у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за техничке послове 

Звање: Млађи референт Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове пријема поште и класификације предмета за потребе одељења; 

доставља предмете у рад надлежним унутрашњим организационим јединицама; пружа помоћ странкама при 

попуњавању одговарајућих образаца и захтева; обавља и друге послове у складу са прописима о 

канцеларијском пословању и по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи Сектором, усмерава, надзире и планира рад унутрашњих јединица и 

службеника у Сектору и врши најсложеније послове из делокруга сектора; учествује у припреми стручних 

мишљења на нацрте и предлоге општих аката као и на амандмане на предлог одлуке и друге прописе за ову 

област; координира и надзире израду нацрта решења и других управних аката, вршења управних радњи, као 

и израду одговора поводим тужбе у управном спору против првостепених одлука; пружа стручну помоћ 

службеницима у вези вођења управног поступка; одговара за законито и благовремено обављање послова из 

делокруга Сектора; учествује у изради програма рада Секретаријата, као и планова Сектора; сарађује са 

другим Секторима и Секретаријатима, другим државним органима, јединицама локалне самоуправе и другим 

органима, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови обрачуна и праћења наплате и таксе и праћење реализације пословног и 

финансијског плана 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља стручно-аналитичке послове на припреми елемената финансијског и пословног 

плана Секретаријата; сарађује са организационим јединицама Градске управе у вези са обављањем послова 

у вези са припремом предлога буџета; прати законску регулативу у вези са економским надлежностима 

Секретаријата; обрачунава висину таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; припрема 

анализе и извештаје о броју решених захтева у поступку озакоњења објеката; израђује месечне и кварталне 

извештаје о наплати такси за озакоњење; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко технолошких, природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за подручје општине Врачар 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, координира и надзире рад службеника 

у Одељењу, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; надзире и 

учествује у припреми нацрта решења, других управних аката и дописа и вршења управних радњи; пружа 

стручну помоћ службеницима у вези вођења управног поступка; пружа стручну помоћ странкама на 

комплетирању потребне документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 



716 

 Правни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Спроводи поступак озакоњења и стара се о прибављању документације неопходне за 

спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и пружа 

стручну помоћ; израђује нацрте свих првостепених управних аката, нацрте дописа, нацрте одговора по 

захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; доставља обавештења надлежним органима 

о поднетим захтевима; контролише да ли су решени имовинско-правни односи и о томе израђује извештај; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови и контрола техничке документације 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; прикупља податке о локацији нелегалног објекта, врши увид у планску документацију 

и о томе сачињава извештај; врши стручни преглед техничке документације и контролише њену усклађеност 

са Законом; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и упутства; израђује технички 

извештај потребан за доношење и израду нацрта решења о озакоњењу објекта и других управних аката који 

се доносе у првостепеном поступку; врши увиђај на терену, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку правним пословима 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Пружа подршку у спровођењу поступка озакоњења и учествује у прибављању 

документације неопходне за спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им 

потребне информације; учествује у изради делова нацрта свих првостепених управних аката, нацрта дописа, 

нацрта одговора по захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; прикупља податке који 

су неопходни у утврђивању да ли су решени имовинско-правни односи; прикупља податке за израду 

извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку у стручно оперативним пословима и контроли техничке документације 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; Прикупља податке о локацији, врши увид у планску документацију; учествује у 

контроли усклађености техничке документације са Законом; учествује у изради техничког извештаја 

потребног за доношење и израду решења о озакоњењу објекта и других управних аката који се доносе у 

првостепеном поступку; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације; пружа подршку 

у припреми извештаје у вези за озакоњења објеката, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Радно место за административно-техничке послове 

Звање: Виши референт Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља административне и техничке послове завођења поднесака у одговарајуће 

евиденције; обавља послове пријема поште; води евиденције путем аутоматске обраде података; доставља 

предмете у рад према унутрашњим организационим јединицама; прати кретање предмета првостепеног и 

другостепеног управног поступка; пружа помоћ странкама и даје им потребне информације; разводи решене 

предмете кроз одговарајуће евиденције; обавља и друге послове у складу са прописима о канцеларијском 

пословању, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање 5 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, НОВИ БЕОГРАД И ЗА ЕЛЕКТРОНСКО 

ПОСЛОВАЊЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи Сектором, усмерава, надзире и планира рад унутрашњих јединица и 

службеника у Сектору и врши најсложеније послове из делокруга сектора; учествује у припреми стручних 

мишљења на нацрте и предлоге општих аката као и на амандмане на предлог одлуке и друге прописе за ову 

област; координира и надзире израду нацрта решења и других управних аката, вршења управних радњи, као 

и израду одговора поводим тужбе у управном спору против првостепених одлука; пружа стручну помоћ 

службеницима у вези вођења управног поступка; одговара за законито и благовремено обављање послова из 

делокруга Сектора; учествује у изради програма рада Секретаријата, као и планова Сектора; сарађује са 

другим Секторима и Секретаријатима, другим државним органима, јединицама локалне самоуправе и другим 

органима, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови обрачуна и праћења наплате и таксе и праћење реализације пословног и 

финансијског плана 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља стручно-аналитичке послове на припреми елемената финансијског и пословног 

плана Секретаријата; сарађује са организационим јединицама Градске управе у вези са обављањем послова 

у вези са припремом предлога буџета; прати законску регулативу у вези са економским надлежностима 

Секретаријата; обрачунава висину таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; припрема 

анализе и извештаје о броју решених захтева у поступку озакоњења објеката; израђује месечне и кварталне 

извештаје о наплати такси за озакоњење; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко технолошких, природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 



718 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за подручје општине Нови Београд и за службену доставу преко е-шалтера 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, координира и надзире рад службеника 

у Одељењу, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; надзире и 

учествује у припреми нацрта решења, других управних аката и дописа и вршења управних радњи; пружа 

стручну помоћ службеницима у вези вођења управног поступка; пружа стручну помоћ странкама на 

комплетирању потребне документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Спроводи поступак озакоњења и стара се о прибављању документације неопходне за 

спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и пружа 

стручну помоћ; израђује нацрте свих првостепених управних аката, нацрте дописа, нацрте одговора по 

захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; доставља обавештења надлежним органима 

о поднетим захтевима; контролише да ли су решени имовинско-правни односи и о томе израђује извештај; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови и контрола техничке документације 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; прикупља податке о локацији нелегалног објекта, врши увид у планску документацију 

и о томе сачињава извештај; врши стручни преглед техничке документације и контролише њену усклађеност 

са Законом; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и упутства; израђује технички 

извештај потребан за доношење и израду нацрта решења о озакоњењу објекта и других управних аката који 

се доносе у првостепеном поступку; врши увиђај на терену, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Припрема документацију за стављање личног (персонализовани) електронског 

сертификата (чија је намена електронски потписивање докумената), у складу са овлашћењем и налогом 
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Секретара; проверава истоветност елабората геодетских радова на CD-у, са издатим у папирној форми; 

припрема и скенира документацију за дигитализацију документа издатог у папирној форми, квалификованим 

електронским потписом у апликацији Adobe Acrobat или Adobe Acrobat Reader, за електронско потписивање 

документа у PDF формату; доставља РГЗ-у преко е-шалтера решења о озакоњењу РГЗ-у, елабората 

геодетских радова на CD-у са електронским потписом овлашћеног геометра, дигитализованих исправа којим 

се доказује континуитет промене са уписом у катастру; доставља РГЗ-у предлог за брисање забележбе 

отуђења, у року од 3 дана од дана коначности решења о озакоњењу; прима решење РГЗ-а у форми 

електронског документа преко е шалтера, ради информисања службеним путем; достава појединачне потврде 

о покренутом поступку озакоњења, одмах по сазнању, надлежној Служби РЗГ-а; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 3 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Оперативни послови 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Припрема за скенирање правоснажна решења, издата у папирној форми, у форму PDF/A, 

у 24. битној палати боја, резолуције 200дпи, тако што се све стране једног документа скенирају заједно као 

један електронски документ; припрема за скенирање исправе којим се доказује континуитет промене са уписом 

у катастру; Проверава истоветност елабората геодетских радова на CD-у, са издатим у папирној форми; 

припрема за унос података преко е-шалтера (исправе које се достављају, подаци о учеснику у поступку, подаци 

о непокретностима и друге исправе и докумената); припрема за евидентирање у попису аката да је стављено на 

чување дигитализовани документ издат у папирној форми, исправе којим се доказује континуитет промене са 

уписом у катастру и друге исправе којим се доказује идентификација објекта на парцели; доставља предлога за 

брисање забележбе отуђења, у року од 3 дана од дана коначности решења о озакоњењу; врши здруживање са 

списима предмета, решења РГЗ-а у форми електронског документа преко е шалтера, достављено ради 

информисања службеним путем; врши доставу појединачне потврде о покренутом поступку озакоњења, одмах 

по сазнању, надлежној Служби РЗГ-а; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке, односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за административно-техничке послове 

Звање: Виши референт Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља административне и техничке послове завођења поднесака у одговарајуће 

евиденције; обавља послове пријема поште; води евиденције путем аутоматске обраде података; доставља 

предмете у рад према унутрашњим организационим јединицама; прати кретање предмета првостепеног и 

другостепеног управног поступка; пружа помоћ странкама и даје им потребне информације; разводи решене 

предмете кроз одговарајуће евиденције; обавља и друге послове у складу са прописима о канцеларијском 

пословању, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање 5 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за административне послове 

Звање: Референт Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља административне послове у вези са пријемом, задуживањем и архивирањем 

предмета, завођењем поднесака у одговарајуће евиденције; обавља послове пријема поште; прикупља 
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податке за вођење евиденција путем аутоматске обраде података; доставља предмете у рад унутар одељења; 

пружа помоћ странкама и даје им потребне информације; обавља и друге послове у складу са прописима о 

канцеларијском пословању, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за подручје општине Вождовац 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, координира и надзире рад службеника 

у Одељењу, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; надзире и 

учествује у припреми нацрта решења, других управних аката и дописа и вршења управних радњи; пружа 

стручну помоћ службеницима у вези вођења управног поступка; пружа стручну помоћ странкама на 

комплетирању потребне документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Спроводи поступак озакоњења и стара се о прибављању документације неопходне за 

спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и пружа 

стручну помоћ; израђује нацрте свих првостепених управних аката, нацрте дописа, нацрте одговора по 

захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; доставља обавештења надлежним органима 

о поднетим захтевима; контролише да ли су решени имовинско-правни односи и о томе израђује извештај; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови и контрола техничке документације 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; прикупља податке о локацији нелегалног објекта, врши увид у планску документацију 

и о томе сачињава извештај; врши стручни преглед техничке документације и контролише њену 

усклађеност са Законом; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и упутства; 

израђује технички извештај потребан за доношење и израду нацрта решења о озакоњењу објекта и других 

управних аката који се доносе у првостепеном поступку; врши увиђај на терену, обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Радно место за подршку правним пословима 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Пружа подршку у спровођењу поступка озакоњења и учествује у прибављању 

документације неопходне за спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им 

потребне информације; учествује у изради делова нацрта свих првостепених управних аката, нацрта дописа, 

нацрта одговора по захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; прикупља податке који 

су неопходни у утврђивању да ли су решени имовинско-правни односи; прикупља податке за израду 

извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за административно-техничке послове 

Звање: Виши референт Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља административне и техничке послове завођења поднесака у одговарајуће 

евиденције; обавља послове пријема поште; води евиденције путем аутоматске обраде података; доставља 

предмете у рад према унутрашњим организационим јединицама; прати кретање предмета првостепеног и 

другостепеног управног поступка; пружа помоћ странкама и даје им потребне информације; разводи решене 

предмете кроз одговарајуће евиденције; обавља и друге послове у складу са прописима о канцеларијском 

пословању, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање 5 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНА ЧУКАРИЦА И РАКОВИЦА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи Сектором, усмерава, надзире и планира рад унутрашњих јединица и 

службеника у Сектору и врши најсложеније послове из делокруга сектора; учествује у припреми стручних 

мишљења на нацрте и предлоге општих аката као и на амандмане на предлог одлуке и друге прописе за ову 

област; координира и надзире израду нацрта решења и других управних аката, вршења управних радњи, као 

и израду одговора поводим тужбе у управном спору против првостепених одлука; пружа стручну помоћ 

службеницима у вези вођења управног поступка; одговара за законито и благовремено обављање послова из 

делокруга Сектора; учествује у изради програма рада Секретаријата, као и планова Сектора; сарађује са 

другим Секторима и Секретаријатима, другим државним органима, јединицама локалне самоуправе и другим 

органима, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови обрачуна и праћења наплате и таксе и праћење реализације пословног и 

финансијског плана 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља стручно-аналитичке послове на припреми елемената финансијског и пословног 

плана Секретаријата; сарађује са организационим јединицама Градске управе у вези са обављањем послова 

у вези са припремом предлога буџета; прати законску регулативу у вези са економским надлежностима 
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Секретаријата; обрачунава висину таксе по утврђивању испуњености услова за озакоњење објекта; припрема 

анализе и извештаје о броју решених захтева у поступку озакоњења објеката; израђује месечне и кварталне 

извештаје о наплати такси за озакоњење; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко технолошких, природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за подручје општине Чукарица 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, координира и надзире рад службеника 

у Одељењу, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; надзире и 

учествује у припреми нацрта решења, других управних аката и дописа и вршења управних радњи; пружа 

стручну помоћ службеницима у вези вођења управног поступка; пружа стручну помоћ странкама на 

комплетирању потребне документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Спроводи поступак озакоњења и стара се о прибављању документације неопходне за 

спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и пружа 

стручну помоћ; израђује нацрте свих првостепених управних аката, нацрте дописа, нацрте одговора по 

захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; доставља обавештења надлежним органима 

о поднетим захтевима; контролише да ли су решени имовинско-правни односи и о томе израђује извештај; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови и контрола техничке документације 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; прикупља податке о локацији нелегалног објекта, врши увид у планску документацију 

и о томе сачињава извештај; врши стручни преглед техничке документације и контролише њену усклађеност 

са Законом; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и упутства; израђује технички 

извештај потребан за доношење и израду нацрта решења о озакоњењу објекта и других управних аката који 

се доносе у првостепеном поступку; врши увиђај на терену, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
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односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку правним пословима 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Пружа подршку у спровођењу поступка озакоњења и учествује у прибављању 

документације неопходне за спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им 

потребне информације; учествује у изради делова нацрта свих првостепених управних аката, нацрта дописа, 

нацрта одговора по захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; прикупља податке који 

су неопходни у утврђивању да ли су решени имовинско-правни односи; прикупља податке за израду 

извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку у стручно оперативним пословима и контроли техничке документације 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; Прикупља податке о локацији, врши увид у планску документацију; учествује у 

контроли усклађености техничке документације са Законом; учествује у изради техничког извештаја 

потребног за доношење и израду решења о озакоњењу објекта и других управних аката који се доносе у 

првостепеном поступку; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације; пружа подршку 

у припреми извештаје у вези за озакоњења објеката, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Радно место за административно-техничке послове 

Звање: Виши референт Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља административне и техничке послове завођења поднесака у одговарајуће 

евиденције; обавља послове пријема поште; води евиденције путем аутоматске обраде података; доставља 

предмете у рад према унутрашњим организационим јединицама; прати кретање предмета првостепеног и 

другостепеног управног поступка; пружа помоћ странкама и даје им потребне информације; разводи решене 

предмете кроз одговарајуће евиденције; обавља и друге послове у складу са прописима о канцеларијском 

пословању, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање 5 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за подручје општине Раковица 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, координира и надзире рад службеника 

у Одељењу, стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; надзире и 

учествује у припреми нацрта решења, других управних аката и дописа и вршења управних радњи; пружа 
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стручну помоћ службеницима у вези вођења управног поступка; пружа стручну помоћ странкама на 

комплетирању потребне документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке односно стручне области 

архитектуре и грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови 

Звање: Саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Спроводи поступак озакоњења и стара се о прибављању документације неопходне за 

спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и пружа 

стручну помоћ; израђује нацрте свих првостепених управних аката, нацрте дописа, нацрте одговора по 

захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; доставља обавештења надлежним органима 

о поднетим захтевима; контролише да ли су решени имовинско-правни односи и о томе израђује извештај; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручно оперативни послови и контрола техничке документације 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Проверава испуњеност претходних услова за поступање по захтеву странака за 

озакоњење објеката; прикупља податке о локацији нелегалног објекта, врши увид у планску документацију 

и о томе сачињава извештај; врши стручни преглед техничке документације и контролише њену усклађеност 

са Законом; сарађује са странкама у поступку и даје им потребне информације и упутства; израђује технички 

извештај потребан за доношење и израду нацрта решења о озакоњењу објекта и других управних аката који 

се доносе у првостепеном поступку; врши увиђај на терену, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Радно место за подршку правним пословима 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Пружа подршку у спровођењу поступка озакоњења и учествује у прибављању 

документације неопходне за спровођење поступка озакоњења; сарађује са странкама у поступку и даје им 

потребне информације; учествује у изради делова нацрта свих првостепених управних аката, нацрта дописа, 

нацрта одговора по захтевима правосудних органа, органа управе и других органа; прикупља податке који 

су неопходни у утврђивању да ли су решени имовинско-правни односи; прикупља податке за израду 

извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит и завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Радно место за административно-техничке послове 

Звање: Виши референт Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља административне и техничке послове завођења поднесака у одговарајуће 

евиденције; обавља послове пријема поште; води евиденције путем аутоматске обраде података; доставља 

предмете у рад према унутрашњим организационим јединицама; прати кретање предмета првостепеног и 

другостепеног управног поступка; пружа помоћ странкама и даје им потребне информације; разводи решене 

предмете кроз одговарајуће евиденције; обавља и друге послове у складу са прописима о канцеларијском 

пословању, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање 5 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

20.  

Члан 96. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 7 7 

Самостални саветник 13 13 

Саветник 11 31 

Млађи саветник 4 4 

Сарадник 2 2 

Млађи сарадник / / 

Виши референт 4 4 

Референт / / 

Млађи референт 1 1 

Укупно: 44 64 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Секретар руководи Секретаријатом, у складу са одлуком о Градској управи града 

Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-

хуманистичких или техничко технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; 

најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове Секретара док је секретар одсутан или спречен, у складу са одлуком о 

Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-

хуманистичких или техничко технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; 

најмање 5 година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Координатор за правне послове 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове, и то: припрема анализе, извештаје, информације и друге 

стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података и прикупља податке у циљу утврђивања 

чињеничног стања у правној области; припрема извештаје, по налогу Начелника Градске управе града 

Београда (Извештаји о раду, План рада, и сл.), уз координацију са свим организационом деловима у поступку 

припреме; даје мишљења у вези са применом прописа и општих аката Секретаријата; израђује предлоге 

уговора и других аката који се односе на набавке добара, радова и услуга и предлоге других уговора из 

делокруга послова Секретаријата; спроводи поступке јавних набавки радова, добара и услуга – од покретања 
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поступка јавне набавке до доделе и закључивања уговора о јавној набавци и сачињава одговора по захтевима 

за заштиту права, а све у складу са Законом о јавним набавкама, ЗУП-ом и пратећим правилницима; прати, 

анализира и проучава нову законску и подзаконску регулативу; припрема све врсте нормативних аката из 

надлежности Секретаријата и координира са свим организационом деловима у поступку припреме нацрта 

аката из надлежности Секретаријата; учествује у изради предлога аката везаних за спровођење јавних 

набавки; Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Координатор за архитектонско-урбанистичке послове 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове, и то: припрема анализе, извештаје, информације и друге 

стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података и вршење истраживања у циљу 

утврђивања чињеничног стања у архитектонско-урбанистичкој области; анализира предлоге пројеката од 

стране корисника са становишта испуњености имовинско-правних и урбанистичких услова; обавља стручне 

послове који се односе на спровођење архитектонско-урбанистичких конкурса, израду техничке 

документације и пратеће урбанистичко-техничке и геолошке документације за зграде, путеве и улице, 

подземне пролазе, хидрограђевинске објекте за одводњавање и наводњавање, локалне цевоводе и водове на 

којима је инвеститор град Београд, јавних набавки за избор пројектаната и вршилаца техничке контроле; 

израђује извештаје и друге материјале којима се информишу руководиоци сектора о стању и проблемима у 

одређеној области из делокруга рада; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске регулативе; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области архитектуре, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Координатор за послове извођења радова на објектима високоградње 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове, и то: припрема анализе, извештаје, информације и друге 

стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података и врши истраживања у циљу утврђивања 

чињеничног стања у области извођења радова; израђује извештаје и друге материјале којима се информишу 

руководиоци сектора о стању и проблемима у одређеној области из делокруга рада; прати, анализира и 

проучава нове законске и подзаконске регулативе; координира послове извођења радова из надлежности 

Секретаријата; координира стручне послове у вези са изградњом, доградњом, реконструкцијом, санацијом и 

адаптацијом објеката; учествовање у раду комисија за спровођење поступака јавних набавки радова, добара 

и услуга; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ПРИПРЕМУ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи сектором: планира, усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору; 

учествује у изради стратешких докумената и пројеката; прати, анализира и проучава нову законску и 

подзаконску регулативу и њихове ефекте на послове Секретаријата; остварује сталну пословну комуникацију 

са другим организационим јединицама и установама Градске управе као и институцијама и органима 

државне управе којом се делотворно преносе информације које служе остваривању послова из надлежности 

Секретаријата; даје мишљења у вези са применом прописа и општих аката Секретаријата; предлаже и даје 

мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и активности из надлежности Секретаријата; 

стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Сектору; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области архитектуре на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одељење за пројектовање објеката из области високоградње, подземних објеката и објеката 

нискоградње 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Одељења, и то: планира и обједињује послове 

и стара се за законито, благовремено, правилно и потпуно извршавање послова из делокруга Одељења; 

истражује, прикупља и анализира податке и, по потреби, врши упоредне анализе и сачињава извештаје и 

друге информације чиме омогућава утврђивање чињеничног стања из делокруга Одељења; учествује у 

припреми планова и процена које служе као основ за спровођење стратегије у Одељењу; прати реализацију 

послова и редовно подноси извештај о раду; пружа стручну помоћ у изради аката о стручним питањима и у 

решавању стручних проблема из делокруга рада Одељења; даје мишљење у вези са применом прописа и 

општих аката из делокруга Одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима, даје стручна упутства 

за рад и; координира и контролише рад запослених у одељењу; учествује у раду комисија за спровођење 

поступака јавних набавки радова, добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области архитектуре, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Студијско аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке послове, и то: учествује у припреми извештаја, и 

информације о утврђеном стању; израђује делове планова и процена у области пројектовања; учествује у 

припреми пројектних задатака, планова; прати реализацију и припрема нацрте извештаја о извршењу стратегија 

и пројеката; припрема и прати реализацију израде пројектно-техничке документације за објекте високоградње, 

подземне објекте, објекте нискоградње и хидроградње у сарадњи са пројектантима и вршиоцима техничке 

контроле; даје инструкције пројектантима и вршиоцима техничке контроле ради комплетирања пројектно-

техничке документације; прати прописе из надлежности Одељења и ажурирање базе података из надлежности 
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Одељења; учествује у раду комисија за спровођење поступака јавних набавки радова, добара и услуга у складу 

са Законом о јавним набавкама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља техничко-

технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три година радног 

искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за припрему документације за пројектовање и укњижбу градских објеката 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Одељења, и то: планира и обједињује послове 

и стара се за законито, благовремено, правилно и потпуно извршавање послова из делокруга Одељења; 

истражује, прикупља и анализира податке и, по потреби, врши упоредне анализе и сачињава извештаје и 

друге информације чиме омогућава утврђивање чињеничног стања из делокруга Одељења; учествује у 

припреми планова и процена које служе као основ за спровођење стратегије у Одељењу; прати реализацију 

послова и редовно подноси извештај о раду; пружа стручну помоћ у изради аката о стручним питањима и у 

решавању стручних проблема из делокруга рада Одељења; даје мишљење у вези са применом прописа и 

општих аката из делокруга Одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима, даје стручна упутства 

за рад и; координира и контролише рад запослених у одељењу; учествује у раду комисија за спровођење 

поступака јавних набавки радова, добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља техничко-

технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове, и то: учествује у припреми извештаја и 

информација о утврђеном стању; израђује делове планова и процена у области пројектовања; учествује у 

припреми пројектних задатака, планова; прати реализацију и припрема нацрте извештаја о извршењу 

стратегија и пројеката; предузима радње у циљу формирања комплекса грађевинске целине, у циљу добијања 

грађевинских дозвола; припрема документацију потребну за упис права својине на непокретностима; прати 

прописе из надлежности Одељења и ажурирање базе података из надлежности Одељења; учествује у раду 

комисија за спровођење поступака јавних набавки радова, добара и услуга у складу са Законом о јавним 

набавкама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља техничко-

технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три година радног 

искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка студијско-аналитичким пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове, и то: прикупља податке који су неопходни за израду нацрта аката; 

ажурира базу података за потребе припрема анализа и извештаја и израда извештаја на основу мање сложених 

анализа; попуњава и доставља извештаје; врши мање сложене анализе података, ради утврђивања 
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чињеничног стања у области; израђује извештаје на основу мање сложених анализа; израђује делове 

елабората, студија, програма, планова, пројеката и процене у одговарајућој области, као и пројектне задатке 

за одговарајућу област и прати њихову реализацију; спроводи процедуре прибављања документације 

прописане законом и подзаконским актима, који регулишу област делокруга рада Одељења; обавља и друге 

послове по налогу и упутству руководиоца 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научних поља техничко-

технолошких наука или друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Технички послови 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове, и то: прикупља и припрема информације и обрађује податке 

неопходне за обављање послова из делокруга рада; прикупља податке неопходне за израду анализа, 

извештаја и пројеката; води евиденцију предмета из делокруга Одељења; врши анализу цена, понуда, 

контролу тендера и друге послове везане за припрему и пројектовање; учествује у раду комисија за 

спровођење поступака јавних набавки радова, добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама; 

обавља и друге послове по упутству руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља техничко-

технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит, 

најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Сектора, и то: руководи Сектором; планира, 

усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору; учествује у изради стратешких докумената и 

пројеката; прати, анализира и проучава нову законску и подзаконску регулативу и њихове ефекте на послове 

Секретаријата; остварује сталну пословну комуникацију са другим организационим јединицама и установама 

Градске управе као и институцијама и органима државне управе којом се делотворно преносе информације 

које служе остваривању послова из надлежности Секретаријата; даје мишљења у вези са применом прописа 

и општих аката Секретаријата; предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој 

и активности из надлежности Секретаријата; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању 

послова у Сектору; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Сектора, и то: планира, усмерава и надзире 

рад унутрашњих јединица у Сектору; учествује у изради стратешких докумената и пројеката; прати, 

анализира и проучава нову законску и подзаконску регулативу и њихове ефекте на послове Секретаријата; 

остварује сталну пословну комуникацију са другим организационим јединицама и установама Градске 



731 

управе као и институцијама и органима државне управе којом се делотворно преносе информације које служе 

остваривању послова из надлежности Секретаријата; даје мишљења у вези са применом прописа и општих 

аката Секретаријата; предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и 

активности из надлежности Секретаријата; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању 

послова у Сектору; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за изградњу објеката 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Одељења, и то: планира и обједињује послове 

и стара се за законито, благовремено, правилно и потпуно извршавање послова из делокруга Одељења; 

истражује, прикупља и анализира податке и, по потреби, врши упоредне анализе и сачињава извештаје и 

друге информације чиме омогућава утврђивање чињеничног стања из делокруга Одељења; учествује у 

припреми планова и процена које служе као основ за спровођење стратегије у Одељењу; прати реализацију 

послова и редовно подноси извештај о раду; пружа стручну помоћ у изради аката о стручним питањима и у 

решавању стручних проблема из делокруга рада Одељења; даје мишљење у вези са применом прописа и 

општих аката из делокруга Одељења; учествује у раду комисија за спровођење поступака јавних набавки 

радова, добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама; непосредно распоређује послове 

извршиоцима и даје стручна упутства за рад, координира и контролише рад запослених у одељењу; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство или архитектура, на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Одељења, и то: планира и обједињује послове 

и стара се за законито, благовремено, правилно и потпуно извршавање послова из делокруга Одељења; 

истражује, прикупља и анализира податке и, по потреби, врши упоредне анализе и сачињава извештаје и 

друге информације чиме омогућава утврђивање чињеничног стања из делокруга Одељења; учествује у 

припреми планова и процена које служе као основ за спровођење стратегије у Одељењу; прати реализацију 

послова и редовно подноси извештај о раду; пружа стручну помоћ у изради аката о стручним питањима и у 

решавању стручних проблема из делокруга рада Одељења; даје мишљење у вези са применом прописа и 

општих аката из делокруга Одељења; учествује у раду комисија за спровођење поступака јавних набавки 

радова, добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама; непосредно распоређује послове 

извршиоцима и даје стручна упутства за рад, координира и контролише рад запослених у одељењу; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство или архитектура, на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 6 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове, и то: учествује у припреми извештаја и 

информација о утврђеном стању; израђује планове и процене у области извођења радова; прати реализацију 

изградње објеката у сарадњи са извођачима радова, стручним надзорима, пројектантима и другим 

учесницима у реализацији пројекта и припрема нацрте извештаја о извршењу пројеката; анализира квалитет 

и динамику изведених радова и даје смернице за успешну реализацију пројекта; прати прописе из 

надлежности Одељења и ажурира базу података из надлежности Одељења; учествује у раду комисија за 

спровођење поступака јавних набавки радова, добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство или архитектура или 

машинско инжењерство или електротехничко и рачунарско инжењерство, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Технички послови 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове, и то: прикупља и припрема информације и обрађује податке 

неопходне за обављање послова из делокруга рада Одељења; прикупља податке неопходне за израду анализа, 

извештаја и пројеката; води евиденцију предмета из делокруга Одељења; прати активности извођача радова 

на отклањању недостатака у гарантном року; учествује у раду комисија за спровођење поступака јавних 

набавки радова, добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама; обавља и друге послове по упутству 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља техничко-

технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 

струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за реконструкцију, санацију и адаптацију објеката 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Одељења, и то: планира и обједињује послове 

и стара се за законито, благовремено, правилно и потпуно извршавање послова из делокруга Одељења; 

истражује, прикупља и анализира податке и, по потреби, врши упоредне анализе и сачињава извештаје и 

друге информације чиме омогућава утврђивање чињеничног стања из делокруга Одељења; учествује у 

припреми планова и процена које служе као основ за спровођење стратегије у Одељењу; прати реализацију 

послова и редовно подноси извештај о раду; пружа стручну помоћ у изради аката о стручним питањима и у 

решавању стручних проблема из делокруга рада Одељења; даје мишљење у вези са применом прописа и 

општих аката из делокруга Одељења; учествује у раду комисија за спровођење поступака јавних набавки 

радова, добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама; непосредно распоређује послове 

извршиоцима и даје стручна упутства за рад, координира и контролише рад запослених у одељењу; обавља 

и друге послове по упутству руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство или архитектура, на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове, и то: учествује у припреми извештаја и 

информација о утврђеном стању; израђује планове и процене у области извођења радова; прати реализацију 

изградње објеката у сарадњи са извођачима радова, стручним надзорима, пројектантима и другим 

учесницима у реализацији пројекта и припрема нацрте извештаја о извршењу и пројеката; анализира 

квалитет и динамику изведених радова и даје смернице за успешну реализацију пројекта; прати прописе из 

надлежности Одељења и ажурира базу података из надлежности Одељења; учествује у раду комисија за 

спровођење поступака јавних набавки радова, добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство или архитектура или 

машинско инжењерство или електротехничко и рачунарско инжењерство, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

Одсек за надзор над извођењем радова на хитним интервенцијама 

 Шеф одсека 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне и техничке послове, и то: организује рад и руководи 

Одсеком; прима, контролише исправност и обрађује документацију из делокруга рада; утврђује стање 

дефекта на објектима интервенције; врши надзор над извођењем радова на хитним интервенцијама, као и 

радова који се обављају без одлагања, ради заштите људи и имовине и друге послове везане за извођење 

радова; врши анализу јединичних цена за извођење радова; одлаже, архивира и чува документацију; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању техничког смера; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; најмање пет година радног искуства на 

пословима вештачења грађевинске струке; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља следеће послове: прима, контролише исправност и обрађује документацију из 

делокруга рада; врши анализу јединичних цена за извођење радова; врши надзор над извођењем радова на 

хитним интервенцијама, као и радова који се обављају без одлагања, ради заштите људи и имовине и друге 

послове везане за извођење радова; одлаже, архивира и чува документацију; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању техничког смера; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

СЕКТОР ЗА НИСКОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Сектора, и то: руководи Сектором; планира, 

усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору; учествује у изради стратешких докумената и 

пројеката; прати, анализира и проучава нову законску и подзаконску регулативу и њихове ефекте на послове 

Секретаријата; остварује сталну пословну комуникацију са другим организационим јединицама и установама 

Градске управе као и институцијама и органима државне управе којом се делотворно преносе информације 
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које служе остваривању послова из надлежности Секретаријата; даје мишљења у вези са применом прописа 

и општих аката Секретаријата; предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој 

и активности из надлежности Секретаријата; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању 

послова у Сектору; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за припрему, пројектовање и извођење радова из области нискоградње и хидроградње 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Одељења, и то: планира и обједињује послове 

и стара се за законито, благовремено, правилно и потпуно извршавање послова из делокруга Одељења; 

истражује, прикупља и анализира податке и, по потреби, врши упоредне анализе и сачињава извештаје и 

друге информације чиме омогућава утврђивање чињеничног стања из делокруга Одељења; учествује у 

припреми планова и процена које служе као основ за спровођење стратегије у Одељењу; прати реализацију 

послова и редовно подноси извештај о раду; пружа стручну помоћ у изради аката о стручним питањима и у 

решавању стручних проблема из делокруга рада Одељења; даје мишљење у вези са применом прописа и 

општих аката из делокруга Одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима, даје стручна упутства 

за рад; координира и контролише рад запослених у одељењу; учествује у раду комисија за спровођење 

поступака набавки радова и услуга; обавља и друге послове по упутству руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство или саобраћајно 

инжењерство или машинско инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година 

радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови припреме 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове, и то: учествује у припреми извештаја и 

информација о утврђеном стању; израђује делове планова и процена у области пројектовања; учествује у 

припреми пројектних задатака, планова; прати реализацију и припрема нацрте извештаја о извршењу 

стратегија и пројеката; прати реализацију израде техничке документације на објектима нискоградње и 

хидроградње у сарадњи са пројектантима и вршиоцима техничке контроле; даје инструкције пројектантима 

и вршиоцима техничке контроле ради комплетирања пројектно-техничке документације; прати прописе из 

надлежности Одељења и ажурира базе података из надлежности Одељења; учествује у раду комисија за 

спровођење поступака јавних набавки радова и услуга; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство или саобраћајно 

инжењерство или машинско инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 4 године 

или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног 

искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови реализације 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове, и то: учествује у припреми извештаја и 

информација о утврђеном стању; израђује делове планова и процена у области извођења радова; прати 
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реализацију и припрема нацрте извештаја о извршењу стратегија и пројеката; врши послове у вези 

реализације инвестиција које се финансирају из буџета града Београда и по основу финансијских уговора о 

кредитима и донацијама са међународним финансијским институцијама, у складу са законима и 

подзаконским актима Републике Србије, као и процедурама међународних финансијских институција; прати 

реализацију извођења радова на изградњи објеката нискоградње и хидроградње у сарадњи са пројектантима, 

стручним надзором и извођачима радова; врши анализу квалитета и динамике изведених радова; даје 

писмене налоге извођачима, пројектантима и стручном надзору; прати прописе из надлежности Одељења и 

ажурира базе података из надлежности Одељења; учествује у раду комисија за спровођење поступака јавних 

набавки радова и услуга; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове, и то: учествује у припреми извештаја, и 

информације о утврђеном стању; израђује делове планова и процена у области пројектовања и учествује у 

припреми пројектних задатака, планова; прати реализацију и припрема нацрте извештаја о извршењу 

стратегија и пројеката; прати прописе из надлежности Одељења и ажурира базе података из надлежности 

Одељења; учествује у раду комисија за спровођење поступака јавних набавки радова и услуга; преводи 

пословно-техничку документацију; комуницира са међународним институцијама на енглеском језику, као и 

са другим органима, организацијама и предузећима, научним установама, домаћим и страним пословним 

партнерима и консултантима; води евиденцију документације по нормама међународних финансијских 

институција; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство или саобраћајно 

инжењерство или машинско инжењерство или правне науке или филолошке науке, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; знање енглеског језика; као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка студијско-аналитичким пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове, и то: прикупља податке који су неопходни за израду нацрта аката; 

ажурира базу података за потребе припрема анализа и извештаја и израда извештаја на основу мање сложених 

анализа; попуњава и доставља извештаје; врши мање сложене анализе података, ради утврђивања 

чињеничног стања у области; израђује извештаје на основу мање сложених анализа; израђује делове 

елабората, студија, програма, планова, пројеката и процене у одговарајућој области, као и пројектне задатке 

за одговарајућу област и прати њихову реализацију; спроводи процедуре прибављања документације 

прописане законом и подзаконским актима, који регулишу област делокруга рада Одељења; обавља и друге 

послове по налогу и упутству руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство или саобраћајно 

инжењерство или машинско инжењерство, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом; 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Сектора, и то: руководи Сектором; планира, 

усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору; учествује у изради стратешких докумената и 

пројеката; прати, анализира и проучава нову законску и подзаконску регулативу и њихове ефекте на послове 

Секретаријата; остварује сталну пословну комуникацију на веома високом нивоу са другим организационим 

јединицама и установама Градске управе као и институцијама и органима државне управе којом се 

делотворно преносе информације које служе остваривању послова из надлежности Секретаријата; даје 

мишљења у вези са применом прописа и општих аката Секретаријата; предлаже и даје мишљења о потребним 

мерама за ефикасан и успешан развој и активности из надлежности Секретаријата; стара се о законитом, 

правилном и благовременом обављању послова у Сектору; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области архитектура на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одељење за анализу спроводљивости и планирање инвестиционих пројеката 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Одељења, и то: планира и обједињује послове 

и стара се за законито, благовремено, правилно и потпуно извршавање послова из делокруга Одељења; 

истражује, прикупља и анализира податке и, по потреби, врши упоредне анализе и сачињава извештаје и 

друге информације чиме омогућава утврђивање чињеничног стања из делокруга Одељења; учествује у 

припреми планова и процена које служе као основ за спровођење стратегије у Одељењу; прати реализацију 

послова и редовно подноси извештај о раду; пружа стручну помоћ у изради аката о стручним питањима и у 

решавању стручних проблема из делокруга рада Одељења; даје мишљење у вези са применом прописа и 

општих аката из делокруга Одељења; учествује у раду комисија за спровођење поступака јавних набавки 

радова, добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама; непосредно распоређује послове 

извршиоцима и даје стручна упутства за рад и координира и контролише рад запослених у одељењу; обавља 

и друге послове по упутству. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство или архитектура, на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове, и то: учествује у припреми извештаја и 

информација о утврђеном стању; израђује планове и процене у области извођења радова; анализира 

динамику реализације планираних активности и даје смернице за успешну реализацију планских докумената; 

прикупља податке о процењеним вредностима набавки путем истраживања тржишта; прати прописе из 

надлежности Одељења и ажурира базу података из надлежности Одељења; учествује у раду комисија за 

спровођење поступака јавних набавки радова, добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области грађевинско инжењерство или архитектура или 

машинско инжењерство или електротехничко и рачунарско инжењерство, на основним академским 
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студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Административно-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља следеће послове: прима, контролише исправност и обрађује документацију из 

делокруга рада Одељења; анализира јединичне цене за извођење радова; прикупља податке о процењеним 

вредностима набавки путем истраживања тржишта; одлаже, архивира и чува документацију; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању техничког смера; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Подршка административним пословима 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне послове из делокруга рада одељења; сортира документацију 

из делокруга рада Одељења; одлаже и архивира документацију; обавља и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

завршен приправнички стаж; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Сектора, и то: руководи Сектором; планира, 

усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору; учествује у изради стратешких докумената и 

пројеката; прати, анализира и проучава нову законску и подзаконску регулативу и њихове ефекте на послове 

Секретаријата; остварује сталну пословну комуникацију са другим организационим јединицама и установама 

Градске управе, као и институцијама и органима државне управе којом се делотворно преносе информације 

које служе остваривању послова из надлежности Секретаријата; даје стручна мишљења у вези са применом 

прописа из области финансијског пословања; предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасан и 

успешан развој и активности из надлежности Секретаријата; стара се о законитом, правилном и 

благовременом обављању послова у Сектору; учествује у изради стратешких докумената и пројеката; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одељење за финансијску реализацију пројеката из области високоградње и подземних објеката, 

објеката нискоградње и хидроградње 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Одељења, и то: планира и обједињује послове 

и стара се за законито, благовремено, правилно и потпуно извршавање послова из делокруга Одељења; 

истражује, прикупља и анализира податке и, по потреби, врши упоредне анализе и сачињава извештаје и 
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друге информације чиме омогућава утврђивање чињеничног стања из делокруга Одељења; учествује у 

припреми планова и процена које служе као основ за спровођење стратегије у Одељењу; прати реализацију 

послова и редовно подноси извештај о раду; пружа стручну помоћ у изради аката о стручним питањима и у 

решавању стручних проблема из делокруга рада Одељења; даје мишљење у вези са применом прописа и 

општих аката из делокруга Одељења; непосредно распоређује послове извршиоцима, даје стручна упутства 

за рад; координира и контролише рад запослених у одељењу; учествује у раду комисија за спровођење 

поступака јавних набавки радова, добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове, и то: учествује у припреми извештаја, и 

информације о утврђеном стању; израђује делове планова и процена у области финансијског пословања и 

прати реализацију и припрема нацрте извештаја о извршењу стратегија и пројеката; прати правне 

међународне и домаће прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења 

финансијских средстава; припрема податке за доношење предлога месечних квота; прати извршења 

финансијског плана и врши проверу и праћење финансијских обавеза из закључених уговора; учествује у 

изради месечних и годишњих извештаја; контролише и оверава књиговодствене исправе у складу са 

законима на основу којих се подноси захтев за плаћање; прати прописе из надлежности Одељења и ажурира 

базе података из надлежности Одељења; учествује у раду комисија за спровођење поступака јавних набавки 

радова, добара и услуга; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Подршка студијско-аналитичким пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове, и то: ажурира базу података за потребе припрема анализа и извештаја 

и израђује извештаје на основу мање сложених анализа; попуњава и доставља извештаје; врши мање сложене 

анализе података, ради утврђивања чињеничног стања у области; израђује извештаје на основу мање 

сложених анализа; израђује делове планова, пројеката и процене у одговарајућој области и прати њихову 

реализацију; спроводи процедуре прибављања документације прописане законом и подзаконским актима, 

који регулишу област делокруга рада Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Сектора, и то: руководи Сектором; планира, 

усмерава и надзире рад унутрашњих јединица у Сектору; учествује у изради стратешких докумената и 

пројеката; прати, анализира и проучава нову законску и подзаконску регулативу и њихове ефекте на послове 

Секретаријата; остварује сталну пословну комуникацију са другим организационим јединицама и установама 

Градске управе као и институцијама и органима државне управе којом се делотворно преносе информације 

које служе остваривању послова из надлежности Секретаријата; даје стручна мишљења о нацртима и 

предлозима свих врста нормативних аката из надлежности Секретаријата, даје мишљења у вези са применом 

прописа и општих аката Секретаријата и контролише извештаје, припремљене по налогу Начелника Градске 

управе града Београда; предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој и 

активности из надлежности Секретаријата; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању 

послова у Сектору; прати примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о личности; 

пружа подршку, потребна обавештења и непосредно сарађује са Лицем за заштиту података о личности у 

Градској управи града Београда; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одељење за спровођење јавних набавки 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове, и то: планира и обједињује послове и стара се за законито, 

благовремено, правилно и потпуно извршавање послова из делокруга Одељења; истражује, прикупља и 

анализира податке и, по потреби, врши упоредне анализе и сачињава извештаје и друге информације чиме 

омогућава утврђивање чињеничног стања из делокруга Одељења; учествује у припреми планова и процена 

које служе као основ за спровођење стратегије у Одељењу; прати реализацију послова и редовно подноси 

извештај о раду; пружа стручну помоћ у изради аката о стручним питањима и у решавању стручних проблема 

из делокруга рада Одељења; даје мишљење у вези са применом прописа и општих аката из делокруга 

Одељења; учествује у раду комисија за спровођење поступака јавних набавки радова, добара и услуга у 

складу са Законом о јавним набавкама; непосредно распоређује послове извршиоцима, даје стручна упутства 

за рад и координира и контролише рад запослених у одељењу; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове, и то: учествује у припреми извештаја, и 

информације о утврђеном стању; израђује делове елабората, студија, програма, пројеката, планова и процена 

у области јавних набавки; прати реализације и припрема нацрте извештаја о извршењу стратегија и пројеката; 

спроводи поступке јавних набавки радова, добара и услуга – од покретања поступка јавне набавке до доделе 

и закључивања уговора о јавној набавци и сачињава одговоре по Захтевима за заштиту права, а све у складу 

са Законом о јавним набавкама и пратећим правилницима; пружа стручну помоћ у изради аката о стручним 
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питањима и у решавању стручних проблема из делокруга рада Одељења; израђује, води и ажурира прописане 

евиденције у области јавних набавки; прати прописе из надлежности Одељења и ажурира базе података из 

надлежности Одељења; обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од 4 године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Административни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља следеће послове: прима и контролише исправност документације из делокруга 

рада; врши обраду документације из делокруга рада; води прописане евиденције и припрема и обрађује 

податке неопходне за вођење централних евиденција; пружа стручну техничко-административну помоћ 

службеницима и странкама; одлаже, архивира и чува документацију; обавља друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању друштвеног смера; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

Одељење за нормативне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове из надлежности Одељења, и то: планира и обједињује послове 

и стара се за законито, благовремено, правилно и потпуно извршавање послова из делокруга Одељења; 

истражује, прикупља и анализира податке и, по потреби, врши упоредне анализе и сачињава извештаје и 

друге информације чиме омогућава утврђивање чињеничног стања из делокруга Одељења; учествује у 

припреми планова и процена које служе као основ за спровођење стратегије у Одељењу; прати реализацију 

послова и редовно подноси извештај о раду; пружа стручну помоћ у изради аката о стручним питањима и у 

решавању стручних проблема из делокруга рада Одељења; даје мишљење у вези са применом прописа и 

општих аката из делокруга Одељења; учествује у раду комисија за спровођење поступака јавних набавки 

радова, добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама; непосредно распоређује послове 

извршиоцима, даје стручна упутства за рад и координира и контролише рад запослених у одељењу; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове, и то: учествује у припреми извештаја, и 

информације о утврђеном стању; израђује делове елабората, студија, програма, пројеката планова и процена 

у области рада Секретаријата; прати реализацију и припрему нацрта извештаја о извршењу стратегија и 

пројеката; пружа стручну помоћ у изради аката о стручним питањима и у решавању стручних проблема из 

делокруга рада Одељења; израђује појединачне акте који се односе на права, дужности и одговорности 

службеника и намештеника из радног односа или у вези радног односа; прати прописе из надлежности 

Одељења и ажурира базе података из надлежности Одељења; учествује у раду комисија за спровођење 
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поступака јавних набавки радова, добара и услуга у складу са Законом о јавним набавкама; обавља друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке, на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка студијско-аналитичким пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове, и то: прикупља податке који су неопходни за израду нацрта аката; 

ажурира базу података за потребе припрема анализа и извештаја и израђује извештаје на основу мање 

сложених анализа; попуњава и доставља извештаје; врши мање сложене анализе података, ради утврђивања 

чињеничног стања у области; израђује извештаје на основу мање сложених анализа; израђује делове планова, 

пројеката и процене у одговарајућој области и прати њихову реализацију; спроводи процедуре прибављања 

документације прописане законом и подзаконским актима, који регулишу област делокруга рада Одељења; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке, на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРОПИСЕ 

21.  

Члан 97. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци:  

Виши саветник 5 5 

Самостални саветник 8 10 

Саветник  3 3 

Млађи саветник  7 8 

Виши референт 6 9 

Намештеници:  

Намештеник V врста радних места 2 2 

Укупно: 33 39 

 Заменик начелника Градске управе града Београда – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Секретар руководи Секретаријатом, у складу са Одлуком о Градској управи града 

Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове Секретара док је секретар одсутан или спречен, у складу са одлуком о 

Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Административно-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно-канцеларијске послове за секретара и подсекретара; 

примање и отпрема поште преко пријемних и доставних књига; примање телефонских позива и давање 

телефонских обавештења; вођење евиденције о времену и месту одржавања састанака; вођење евиденције 

доласка на посао и одсуствовања са рада запослених и други послови по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи сектором, обавља најсложеније стручне послове из делокруга Сектора који 

захтевају највиши ниво стручног знања и практичног искуства при решавању веома сложених задатака, 

нормативно-правне послове везане за припрему: одлуке о остваривању права одборника Скупштине града, 

одлука о потврђивању и престанку мандата одборника, аката у вези избора, именовања и постављења лица у 

органима града које доноси Скупштина, као и аката у вези са именовањем и постављењем органа управљања 

у предузећима и установама чији је оснивач град Београд и других аката из надлежности Секретаријата, као 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Нормативно-правни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове, и то: нормативно-правне послове у припреми нацрта 

прописа о накнадама и другим примањима одборника и правима из области радних односа изабраних, 

именованих и постављених лица у органима Града; послове у вези са остваривањем права на накнаде 

одборника и права из радног односа лица које бирају, именују и постављају органи Града; стручне послове 

на припреми предлога за избор, именовање и постављење лица у органима Града и јавним предузећима и 

другим јавним службама из надлежности Скупштине, градоначелника и Градског већа; припрема стручно-

аналитичке материјале и обавља друге сложениje послове из делокруга Сектора; стручне и организационе 

послове за потребе одржавања седница Скупштине и израда записника са седница; пружања стручне помоћи 

организационим јединицама Градске управе у припреми материјала за седнице Скупштине; обраде аката које 

доноси Скупштина; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Информационо-документациони и организациони послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове на припреми аналитичко-информационих материјала; обавља стручне 

и организационе послове у припреми седница Административно-мандатне комисије; уноси податке и 

ажурира електронску базу података о органима управљања у јавним предузећима и другим јавним службама 

чији је оснивач Град; уноси податке и ажурира електронску базу података о изабраним, именованим и 

постављеним лицима у органима Града и радним телима Скупштине; обавља стручне и организационе 

послове у поступку евидентирања и предлагања кандидата за Награду града „Светислав Стојановић“; 

припрема акта везана за остваривање права запослених у Градској управи на солидарну помоћ по Посебном 

колективном уговору за државне органе, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студиjaмa у обиму од нajмaњe 240 EСПБ 

бодова, мастер академским студиjaмa, мастер струковним студиjaмa, спeциjaлистичким академским 

студиjaмa, спeциjaлистичким струковним студиjaмa, односно на основним студиjaмa у трajaњу од нajмaњe 

четири године или спeциjaлистичким студиjaмa на факултету; положен државни стручни испит; нajмaњe 3 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Нормативно-правни и стручно организациони послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене нормативно-правне и стручно-организационе послове у вези са 

припремом и одржавањем седница Скупштине и Градског већа и израдом записника са седница органа града 

и радних тела и припрема извештаје о њиховом раду; учествује у припреми мање сложених аката која доноси 

Скупштина града; обавља стручну обраду аката која је донела Скупштина града, градоначелник и Градско 

веће; припрема периодичне извештаје о одржаним седницама органа града; учествује у припреми материјала 

за потребе градоначелника и Градског већа из делокруга Секретаријата; учествује у припреми извештаја о 

раду Секретаријата; припрема појединачне акте у вези са остваривањем права из радног односа постављених 

лица и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-организациони и нормативно-правни послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене послове у вези са припремом аналитичко-информационих материјала 

из надлежности Секретаријата; обавља стручне и организационе послове у припреми седница 

Административно-мандатне комисије; припрема појединачне акте у вези са остваривањем права из радног 

односа функционера о којима одлучује Административно-мандатна комисија; уноси податке и ажурира 

електронску базу података о органима управљања у јавним предузећима и другим јавним службама чији је 

оснивач Град; уноси податке и ажурира електронску базу података о изабраним, именованим и постављеним 

лицима у органима Града и радним телима Скупштине; припрема нацрте одлука о додели награде града 

Београда „Светислав Стојановић“; припрема акте везане за остваривање права запослених у Градској управи 

на солидарну помоћ по Посебном колективном уговору, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Дактилографски послови 

Звање: Намештеник V врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши препис материјала из рукописа, штампаног, текстуалног и табеларног типа, врши 

дактилографску обраду материјала са магнетофонских трака; копира материјале и врши друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Основно образовање; једногодишњи курс дактилографије и положен испит за дактилографа 

IA класе; шест месеци радног искуства. 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи Сектором, обавља стручне послове из делокруга Сектора у припреми 

материјала и других аката из делокруга рада градоначелника и Градског већа; даје мишљена о материјалима 

упућеним на разматрање градоначелнику и Градском већу, ради давања сугестија организационим 

јединицама и другим субјектима у поступку припреме материјала упућених градоначелнику и Градском већу, 

као и друге послове по налогу руководиоца 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Нормативно-правни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља стручне послове у припреми материјала и других аката из делокруга рада 

градоначелника и Градског већа; координира са организационим јединицама ради давања мишљења и 

сугестија у поступку припреме материјала упућених на разматрање Градоначелнику и Градском већу, као и 

послове везане за припрему и одржавање седница Градског већа; припрема појединачне акте из надлежности 

градоначелника и Градског већа, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Управно-правни и студијско-аналитички послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове у припреми аката из надлежности градоначелника и Градског 

већа; обавља управно-правне послове учествовања у припреми појединачних управних аката и других 

појединачних аката предвиђених законом, статутом и општим актима; обавља студијско-аналитичке послове, 

припремање анализа, извештаја, информација и других стручних и аналитичких материјала на основу 

одговарајућих података и прикупљање података у циљу утврђивања чињеничног стања у одговарајућој 

области и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове везане за припрему студијско-аналитичких материјала за 

градоначелника из области функционисања јавних служби чији је оснивач град Београд; прикупља и обрађује 

податке неопходне за израду студијско-аналитичких и информативно-документационих материјала за 

потребе градоначелника и обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички и информационо-документациони послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове везане за прикупљање и обраду података неопходних за 

припрему и израду извештаја и информација за потребе градоначелника и Градског већа; поступа по 
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представкама, притужбама, петицијама и предлозима грађана и правних лица, упућених градоначелнику и 

Градском већу и обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Подршка нормативно-правним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове и то: учествује у припреми материјала и других аката из делокруга 

рада градоначелника и Градског већа; учествује у давању мишљења о материјалима упућеним на разматрање 

градоначелнику и Градском већу; учествује у координирању са организационим јединицама ради давања 

сугестија у поступку припреме материјала упућених градоначелнику и Градском већу; учествује у пословима 

везаним за припрему и одржавање седница Градског већа; учествује у припреми појединачних аката из 

надлежности градоначелника и Градског већа; по потреби припрема одговоре и учествује у изради дописа и 

поднесака за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја из надлежности 

органа града; води евиденцију о поступању по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја 

у складу са законом и обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни и технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем, контролу исправности и иницијалну обраду материјала за потребе 

Сектора за послове градоначелника и Градског већа; обавља административно-техничке послове у вези са 

материјалом о којима одлучује градоначелник и Градско веће; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПРОПИСЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи Сектором, обавља стручне послове из делокруга Сектора нормативно-правне 

послове на изради нацрта Статута и других општих аката из делокруга Секретаријата, као и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Нормативно-правни послови 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове и то: припрема нацрта и предлога одлука и других општих 

аката из делокруга Секретаријата, као и пословна комуникација и координација у поступку припреме тих 
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аката; припрема стручних мишљења о усклађености нацрта општих аката које доносе органи Града са 

правним системом; учествује у припреми одговора за доносиоца општег акта ради достављања Уставном 

суду у поступку оцене уставности и законитости аката Града; припрема мишљења Уставном суду у поступку 

оцене уставности Статута града Београда; припрема одговора Уставном суду у поступку оцене уставности, 

односно законитости Статута града Београда; учествује у провери пречишћених текстова прописа Града; 

прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске регулативе и ефекте на послове Града; даје 

обавештења организационим јединицама Градске управе, у вези са прописима Града и обавља друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Нормативно-правни послови и послови уређивања „Службеног листа града Београда” 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове и то: припрема нацрта и предлога одлука и других општих 

аката из делокруга Секретаријата, као и пословна комуникација и координација у поступку припреме тих 

аката; припрема стручних мишљења о усклађености нацрта општих аката које доносе органи града са 

правним системом; учествује у припреми одговора за доносиоца општег акта ради достављања Уставном 

суду у поступку оцене уставности и законитости аката Града; припрема мишљења Уставном суду у поступку 

оцене уставности Статута града Београда; припрема одговора Уставном суду у поступку оцене уставности, 

односно законитости Статута града Београда; учествује у провери пречишћених текстова прописа Града; 

прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске регулативе и ефекте на послове Града; обавља 

послове на провери усаглашености електронских верзија и отправака аката ради објављивања у „Службеном 

листу града Београда”, даје обавештења организационим јединицама Градске управе, правним лицима и 

грађанима у вези са прописима Града и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање 7 година радног искуства у струци; познавање рада на рачунару, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Нормативно-правни послови и студијско-аналитички послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове на припреми нацрта и предлога одлука и других општих аката 

из делокруга Секретаријата и прибавља мишљења надлежних организационих јединица или органа на нацрте 

и предлоге тих аката; учествује у припреми стручних мишљења о усклађености нацрта општих аката које 

доносе органи Града са правним системом; учествује у припреми мишљења Уставном суду у поступку оцене 

уставности Статута града Београда; учествује у припреми одговора Уставном суду у поступку оцене 

уставности, односно законитости Статута града Београда; учествује у припреми одговора за доносиоца 

општег акта ради достављања Уставном суду у поступку оцене уставности и законитости аката Града; 

учествује у провери пречишћених текстова прописа Града; прикупља и обрађује неопходне податке и 

припрема аналитичке материјале везане за припрему статута и других општих акта из делокруга 

секретаријата; води електронску базу података из делокруга Сектора; обавља стручне и организационе 

послове који се односе на одржавање седница Савета за локалну самоуправу и Комисије за прописе и обавља 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 
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положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове и то: прати систем локалне самоуправе у Граду и припрема 

студијско-аналитичке материјале за органе Града и радна тела Скупштине у вези са тим; прати усклађеност 

статута и других општих аката градске општине којима се уређују питања из области локалне самоуправе са 

Статутом града и припрема акте везане за предузимање, односно предлагање мера, у складу са Статутом; 

прикупља и обрађује неопходне податке и припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и 

аналитичке материјале; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Подршка нормативно-правним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове и то: учествује у припреми нацрта и предлога одлука и других општих 

аката из делокруга Секретаријата; учествује у припреми мишљења о усклађености нацрта општих аката које 

доносе органи града са правним системом; учествује у припреми одговора за доносиоца општег акта ради 

достављања Уставном суду у поступку оцене уставности и законитости аката Града; учествује у припреми 

мишљења Уставном суду у поступку оцене уставности Статута града Београда; учествује у провери 

пречишћених текстова прописа Града; води електронску базу података из делокруга Сектора; обавља 

организационе послове у припреми седница Савета за локалну самоуправу и Комисије за прописе; припрема 

одговоре и учествује у изради дописа и поднесака за поступање по захтеву за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја из надлежности органа града; води евиденцију о поступању по захтеву за 

слободан приступ информацијама од јавног значаја у складу са законом; прати примену закона и интерних 

прописа који се односе на заштиту података о личности; пружа подршку, потребна обавештења и непосредно 

сарађује са Лицем за заштиту података о личности у Градској управи града Београда и обавља друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка нормативно-правним пословима и пословима уређивања „Службеног листа 

града Београда” 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове и то: учествује у припреми нацрта и предлога одлука и других општих 

аката из делокруга Секретаријата, као и у пословној комуникацији у поступку припреме тих аката; учествује 

у припреми стручних мишљења о усклађености нацрта општих аката које доносе органи града са правним 

системом; учествује у припреми одговора за доносиоца општег акта ради достављања Уставном суду у 

поступку оцене уставности и законитости аката Града; учествује у припреми мишљења Уставном суду у 

поступку оцене уставности Статута града Београда; учествује у припреми одговора Уставном суду у 

поступку оцене уставности, односно законитости Статута града Београда; учествује у провери пречишћених 

текстова прописа Града; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске регулативе и ефекте на 

послове Града; обавља послове на провери усаглашености електронских верзија и отправака аката ради 

објављивања у „Службеном листу града Београда”, даје обавештења организационим јединицама Градске 
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управе, правним лицима и грађанима у вези са прописима Града и обавља друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА СТРУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОНЕ И ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи Сектором, обавља стручне послове из делокруга Сектора; планира, 

организује и координира рад у сектору и стара се за благовремено обављање послова у области за коју је 

образован сектор; распоређује послове у сектор; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ у 

циљу потпуног и благовременог извршавања свих послова сектора; сарађује са другим секторима 

секретаријата, другим организационим јединицама Градске управе, као и органима, организацијама и 

установама изван Градске управе и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 

година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за стручно-организационе и документационе послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи Одељењем и обавља стручне послове из надлежности Одељења; припрема 

анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података 

и прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања у одговарајућој области; непосредно распоређује 

послове извршиоцима и даје неопходна упутства за рад, пружа стручну помоћ, координира и организује 

обављање сложених студијско аналитичких, евиденционо-документационих и статистичких послова; обавља 

послове на стварању и ажурирању електронске базе података о седницама и актима усвојеним на седницама 

Скупштине и Градског већа и аката које доноси Градоначелник; обавља послове вођења и ажурирања портала 

седница Скупштине и Градског већа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 5 

година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни, аналитички и документациони послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне, аналитичке и документационе послове, као и послове статистике: 

обавља стручну припрему материјала за седнице Скупштине и Градског већа, анализу и обраду аката са тих 

седница и аката које доноси Градоначелник: израђује извештаје о броју одржаних седница Скупштине града 

и Градског већа и разматраних тачака дневног реда тих седница, анализира и израђује одговарајуће 

материјале и документе потребне за ефикасан рад Одељења: даје обавештења запосленима у Градској управи 

о донетим актима: обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 3 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-организациони и документациони послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у обављању послова на стварању и ажурирању електронске базе података о 

седницама и актима усвојеним на седницама Скупштине и Градског већа и аката које доноси градоначелник; 

обавља послове ажурирања портала седница Скупштине и Градског већа; и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни, административно-технички послови и статистички послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне, административно техничке и статистичке послове; обавља послове 

стручно-техничке припреме материјала за седнице Скупштине и Градског већа и експедиције аката са тих 

седница и аката које доноси Градоначелник; периодично израђује извештаје о броју одржаних седница 

Скупштине града и Градског већа и разматраних тачака дневног реда тих седница: израђује одговарајуће 

материјале и документе потребне за ефикасан рад Одељења: евидентира и ажурира промене адреса за 

дистрибуцију материјала за седнице органа Града: обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Евиденционо-документациони послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља административне послове вођења евиденција седница и аката усвојених на 

седницама Скупштине и Градског већа, као и послове техничке припреме материјала за седнице Скупштине 

и Градског већа, врши техничку обрада аката које доноси Градоначелник; обавља експедицију аката донетих 

од стране органа града; води статистичке податке о седницама и периодично припрема извештаје о броју 

одржаних седница и разматраним тачкама дневног реда; одлаже, чува и архивира документацију у вези 

донетих аката; евидентира и ажурира промене адреса за дистрибуцију материјала за седнице органа Града; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту 

Одсек за административно-техничке и дактилографске послове 

 Шеф одсека 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи Одсеком, организује послове и стара се о ажурном и квалитетном обављању 

задатака и послова у одсеку и равномерном распореду послова; прима материјале за дактилографску обраду 

и фотокопирање и контактира са обрађивачем материјала у вези са захтевима у погледу обраде; врши надзор 

над радом запослених у одсеку; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање 5 година радног искуства у струци; положен испит за дактилографа IA класе, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови и послови евиденција 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља техничку припрему материјала за седнице Скупштине и Градског већа и врши 

експедицију аката са тих седница и аката која доноси Градоначелник; припрема периодичне извештаје о 

броју одржаних седница и разматраним тачкама дневног реда; евидентира и ажурира промене адреса за 

дистрибуцију материјала, врши препис материјала из рукописа, штампаног, текстуалног и табеларног типа, 

израђује и попуњава разне обрасце; врши дактилографску обраду материјала са магнетофонских трака; 

одлаже, чува и архивира документацију насталу у раду Секретаријата; копира материјале и врши друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове који се односе на припрему и експедицију 

материјала и аката са седница органа града, евидентирање, ажурирање промену адреса за дистрибуцију 

материјала; врши препис материјала из рукописа, штампаног, текстуалног и табеларног типа; израђује и 

попуњава разне обрасце; врши дактилографску обраду материјала са магнетофонских трака; одлаже, чува и 

архивира документацију насталу у раду Секретаријата; копира материјале и врши друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање 5 година радног искуства у струци; положен испит за дактилографа IA класе, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Дактилографски послови 

Звање: Намештеник V врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши препис материјала из рукописа, штампаног, текстуалног и табеларног типа, врши 

дактилографску обраду материјала са магнетофонских трака; копира материјале и врши друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Основно образовање; једногодишњи курс дактилографије и положен испит за дактилографа 

IA класе; шест месеци радног искуства. 



752 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 

22.  

Члан 98. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 3 3 

Самостални саветник 8 8 

Саветник  7 16 

Млађи саветник  4 7 

Сарадник / / 

Млађи сарадник 1 1 

Виши референт 4 4 

Референт / / 

Укупно: 29 41 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају Број службеника: 1 

Опис послова: Врши послове сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају Број службеника: 1 

Опис послова: Врши послове сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 година радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Административни секретар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља мање сложене стручно оперативне, административно-техничке, 

документационе и статистичко-евиденционе послове из делокруга секретаријата; води евиденцију о 

присуству и одсуству са рада; заказује састанке, прекуцава материјале, прима и преноси поруке за секретара 

и заменика секретара; одговара за чување и коришћење печата и факсимила; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трајању од најмање четири године, положен државни стручни 

испит, најмање 5 година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи сектором; организује и планира послове у сектору, стара се о извршавању 

послова и унапређењу рада сектора и стара се о законитом и благовременом извршавању послова из 

делокруга сектора; распоређује послове на непосредне извршиоце, учествује у изради стратешких 

докумената, прати, анализира и проучава нову законску и подзаконску регулативу и њихове ефекте на 

послове у надлежности Секретаријата за информисање, даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; усклађује рад одељења у саставу сектора, сарађује са органима и службама Републике, 

организационим јединицама Градске управе града Београда, ради потпуног и благовременог извршавања 

свих послова и задатака из делокруга сектора којим руководи; прати примену закона и интерних прописа 

који се односе на заштиту података о личности; пружа подршку, потребна обавештења и непосредно сарађује 

са Лицем за заштиту података о личности у Градској управи града Београда; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења и обавља сложене нормативно-правне послове из области 

правне регулативе; учествује у припреми делова нацрта свих врста нормативних аката из надлежности 

Секретаријата за информисање; стара се о спровођењу Одлуке и Упутства о употреби грба и заставе града 

Београда; учествује у припреми предлога мишљења о употреби грба и заставе града Београда и о истим води 

евиденције; чува изворник грба и заставе града Београда; обавља послове у области конкурса за пројекте у 

области јавног информисања; обавља сложене послове у вези са спровођењем поступка јавних набавки из 

надлежности Секретаријата; рад у САП програму; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области правне науке на основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Правни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља мање сложене правне послове из делокруга рада секретаријата, израђује нацрте 

решења из области радних односа; припрема нацрте одговора за захтеве по информацијама од јавног значаја, 

припрема нацрте извештаја и анализа из делокруга рада секретаријата, рад у САП програму; сарађује са 

лицем за заштиту података о личности, обавља послове у вези са спровођењем поступка јавних набавки из 

надлежности Секретаријата; вођење евиденције о јавним набавкама; обавља и друге послове по налог 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 
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 Подршка правним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Пружа подршку у обављању правних послова из делокруга рада секретаријата, израђује 

нацрте мање сложених аката, учествује у вођењу евиденција и сачињавању извештаја из делокруга рада 

секретаријата, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за економске послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења и обавља сложене финансијске послове, прати динамику 

прихода и расхода у Секретаријату; израда финансијског плана Секретаријата, измене и допуне; рад у САП 

програму; обезбеђује наплату претплате и накнаде за „Службени лист града Београда” и у вези са тим 

обрађује податке о претплатницима; води ванбилансну евиденцију; спроводи послове праћења извршења 

уговора; припрема налоге, рачуне и обрачуне плаћања; спроводи финансијске послове у области конкурса за 

пројекте из области јавног информисања; обавља послове израде, измене и допуне плана јавних набавки; 

учествовање у спровођењу поступака јавних набавки; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Економско-финансијски послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља мање сложене финансијске послове из делокруга рада секретаријата, учествује 

у изради финансијског плана, измена и допуна; рад у САП програму; учествује у изради анализа и извештаја, 

учествује у вођењу ванбилансне евиденције, учествује у припреми налога, рачуна и обрачуна плаћања; 

учествује у пословима израде, измене и допуне плана јавних набавки; учествовање у спровођењу поступака 

јавних набавки, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Подршка економско-финансијским пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Пружа подршку у обављању финансијских послова, припрема анализе и извештаје из 

делокруга рада секретаријата, пружа подршку пословима наплате, ванбилансне евиденције и прати 

извршавање налога за плаћање; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
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основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 

 Руководилац сектора – Главни и одговорни уредник Беоинфо сервис 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи сектором, обавља најсложеније послове из делокруга Сектора за 

информисање; остварује сарадњу са ресорним министарствима, односно надлежним покрајинским органима 

управе који су поверили одређене послове јединицама локалне самоуправе; учествује у конципирању, 

реализацији и унапређивању система јавног информисања у граду Београду и доноси одлуке о најсложенијим 

стручним питањима; обавља најсложеније послове главног и одговорног уредника Беоинфа и посебних 

издања; организује дописничку мрежу; стара се за благовремено, законито и правилно објављивање 

информација из делокруга рада Скупштине града Београда, градоначелника града Београда, Кабинета 

градоначелника града Београда и Градске управе града Београда и стална комуникација са; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 7 година као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Заменик главног и одговорног уредника 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове из области јавног информисања у сарадњи са главним 

и одговорним уредником планира и учествује у припреми и ажурирању информација за Беоинфо сервис; 

обавља најсложеније послове у области јавног информисања; координира рад у сектору; ради аналитичке 

материјале од значаја за рад органа града Београда; израђује прес-клипинг, прати извештавање електронских 

и писаних медија о раду органа града; поставља на званичну презентацију града Београда вести редакције 

Беоинфо, као и остале информације о активностима града Београда и Градске управе града Београда; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Главни уредник новинар 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове из области јавног информисања; прати активности 

органа града Београда, служби и предузећа, активности у градским општинама; одржава сталне контакте са 

изворима информисања у областима за које је задужен; успоставља и развија сарадњу са другим редакцијама; 

припрема аналитичке материјале, израђује прес-клипинг, прати извештавање електронских и писаних медија 

о раду органа града, поставља на званичну презентацију града Београда вести редакције Беоинфо, као и 

остале информације о активностима органа града Београда и Градске управе града Београда; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 
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положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Новинар уредник 

Звање: Саветник Број извршилаца: 5 

Опис послова: Обавља сложене послове из области јавног информисања, прати активности органа 

града Београда, служби и предузећа, активности у градским општинама; одржава сталне контакте са 

изворима информисања у областима за које је задужен; успоставља и развија сарадњу са другим редакцијама; 

ради аналитичке материјале, израђује прес-клипинг, прати извештавање електронских и писаних медија о 

раду органа града, поставља на званичну презентацију града Београда вести редакције Беоинфо, као и остале 

информације о активностима органа града Београда и Градске управе града Београда; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи сектором, обавља најсложеније из делокруга сектора; остварује сарадњу са 

ресорним министарствима који су поверили одређене послове јединицама локалне самоуправе; одлучује о 

техничкој припреми материјала за издавање „Службеног листа града Београда“; обавља послове 

координације и обезбеђује штампање „Службеног листа града Београда“; обавља послове у вези са 

комуникацијом унутар и ван органа у којима се врши лекторисање текстова и свих новинарских саопштења 

ради остваривања послова из надлежности Градске управе града Београда; учествује у стручном 

усавршавању; координира и организује рад запослених у Сектору, као и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Редактор-лектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља сложене редакторско-лекторске послове за потребе секретаријата; учествује у 

припреми и издавању публикација и информативно пропагандних материјала о Београду; обавља техничку 

припрему материјала за издавање „Службеног листа града Београда”; обезбеђује штампање и друге 

оперативне послове везане за штампу „Службеног листа града Београда”, лекторише текстове огласа и 

конкурса за потребе органа града; лекторише све текстове и новинска саопштења „Беоинфо” вести који се 

објављују на сајту града Београда; лекторише текстове за Беоинфо билтен; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области филолошких наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 
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 Новинар 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Учествује у обављању мање сложених послова у области јавног информисања; прати 

активности органа града Београда, Градске управе града Београда, јавних служби и предузећа, активности у 

градским општинама; сачињава мање сложена саопштења; израђује прес-клипинг, прати извештавање 

електронских и писаних медија о раду органа Града, поставља на званичну презентацију града Београда вести 

редакције Беоинфо, као и остале информације о активностима органа града Београда; обавља и друге мање 

сложене послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И ОДНОСЕ СА МЕДИЈИМА 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи сектором, обавља најсложеније послове из делокруга сектора; сарађује и 

комуницира са органима града, републике и покрајине; одлучује о најсложенијој организацији одржавања и 

ажурирања званичног сајта града Београда; организује и учествује у изради аналитичких и финансијских 

материјала и информација праћењем нове законске и подзаконске регулативе; координира и организује 

медијске активности органа града Београда; повремено ангажује специјализоване агенције за реализовање 

маркетиншких акција органа града; обавља послове у вези са комуникацијом у којима се преносе 

информације за остваривање послова из надлежности Градске управе града Београда; координира и 

организује информисање јавности у ванредним ситуацијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 

година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за маркетинг 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, обавља сложене стручне послове из надлежности Одељења 

за маркетинг; организује медијске кампање и акције града Београда; редовно сарађује са сектором за 

протокол у организовању маркетиншких и других активности Скупштине града Београда, градоначелника 

града Београда, Градског већа града Београда и Градске управе града Београда; стара се о одржавању и 

ажурирању интернет презентације града, као и о оглашавању за потребе органа града Београда; обавља 

сложеније стручно-оперативне, административне, аналитичке и друге послове у вези са објављивањем огласа 

за потребе органа града Београда; непосредно контактира са службама маркетинга и контактира унутар 

органа и ван њега; одлучује о раду одељења на основу упутстава руководиоца; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 

година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Саветник за издавачку делатност 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља сложеније стручно-оперативне, административне, аналитичке и друге послове 

у вези са објављивањем огласа за потребе органа града Београда (пријем текста огласа, уређивање текста 

огласа и слање Службеном гласнику Републике Србије, Порталу јавних набавки, и дневним новинама које 

излазе на територији града Београда или по потреби на територији Републике Србије), у сарадњи са 

запосленима вишег звања; непосредно контактира са службама маркетинга и оглашивачима, прати трошкове 

оглашавања; води евиденцију објављених огласа; сарађује у припреми материјала за медијске кампање из 

надлежности сектора; израђује прес-клипинг, брине о библиотечко-документарном фонду Секретаријата; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Сниматељ-фоторепортер 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Снима фотографије и видео записе, стара се о фотоархиви и видеодокументацији; 

сарађује у припреми материјала за медијске кампање, самостално обавља и друге мање сложене стручно-

оперативне послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трајању од најмање четири године, положен државни стручни 

испит, најмање 5 година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за односе са медијима 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, обавља сложене послове из делокруга Одељења за односе с 

медијима; одржава контакте са уредницима рубрика агенција, дневних листова и хроника, радио и 

телевизијских програма, као и контакте ван органа; организује извештавање о активностима органа града 

Београда; организује конференције за новинаре и друге контакте са јавним гласилима за потребе органа града 

Београда, предузећа и институција од значаја за град Београд; организује прес службе на међународним и 

домаћим скуповима чији је организатор град Београд; организује информисање јавности у ванредним 

ситуацијама; организује дневну израду прес-клипинга; припрема програм рада и извештај о раду одељења; 

стара се о благовременом, законитом и правилном обављању свих послова из делокруга Одељења; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Саветник за односе са медијима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља сложене послове у области јавног информисања; дневно прати и статистички 

региструје информације о раду градоначелника града Београда, Кабинета градоначелника, Скупштине града 

Београда, Градске управе града Београда, јавних комуналних предузећа и установа чији је оснивач град 

Београд у штампаним медијима; израђује прес-клипинг; пише и дистрибуира саопштења за јавност са 

скупова на којима не присуствују новинари; помаже при организовању информисања организација од значаја 

за град; припрема дневни преглед натписа у штампи о активностима органа града Београда, комуналних 

предузећа, културних, спортских и других установа од значаја за град; припрема сложене аналитичке 
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материјале од значаја за рад органа града Београда; учествује у организовању конференција за новинаре; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Млађи сарадник за односе са медијима 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља мање сложене послове у области јавног информисања, одржава контакте са 

новинарима са циљем унапређења информисања у граду; врши прикупљање и обраду материјала за 

промоцију рада Градске управе града Београда (обрада и публиковање програма свих бесплатних културних, 

спортских, туристичких и забавних манифестација у установама чији је оснивач града Београд); сарађује са 

информативним службама општина, јавних комуналних предузећа и других установа од значаја за град и 

стара се о пропагандном фонду публикација Секретаријата, за протоколарне потребе Градске управе града 

Београда; прати натписе електронских медија; израђује прес-клипинг; пружа помоћ медијским кућама при 

обради појединих тема са догађаја на којима је учесник Град Београд, обезбеђује неопходне материјале, 

информације и саговорнике, обавља и друге мање сложени стручне послове у примени поступака, метода и 

техника рада уз надзор, усмерења и упутства службеника у вишим звањима. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Референт за односе са медијима 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Одржава контакте са новинарима дневних листова, радијским и ТВ кућама са циљем 

унапређења информисања у граду; врши прикупљање и обраду материјала за промоцију рада Градске 

управе града Београда (обрада и публиковање програма свих бесплатних културних, спортских, 

туристичких и забавних манифестација у установама чији је оснивач града Београд); сарађује са 

информативним службама општина, јавних комуналних предузећа и других установа од значаја за град и 

стара се о пропагандном фонду публикација Секретаријата, за протоколарне потребе Градске управе града 

Београда; обавља мање сложене послове у области јавног информисања, пружа помоћ новинарима при 

обради појединих тема, обезбеђује неопходне материјале, информације и саговорнике, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трајању од најмање четири године, положен државни стручни 

испит, најмање 5 година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПРОТОКОЛ 

 Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене послове из делокруга сектора и руководи сектором; координира и 

организује манифестације од посебног значаја које се организују у објектима града; одржава контакт како са 

органом тако и ван њега; координира организацију пријема и протокола организације и личности у 

званичним посетама граду Београду; самостално обавља послове према општим усмерењима и упутствима 

руководиоца; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 
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положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручни и организациони послови протокола 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља и у сарадњи са руководиоцем сектора стручне и организационе послове везане 

за протокол градоначелника, заменика градоначелника, председника и заменика председника Скупштине 

града, чланове Градског већа и Градске управе града Београда; обавља послове организације пријема и 

протокола делегација и личности у званичним посетама граду; организацију манифестација од посебног 

значаја које се организују у објектима града; послове реконструкције, рестаурације, конзервације и очувања 

објекта Стари двор; и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Организациони послови протокола 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у обављању мање сложених стручних и организационих послова везаних за: 

протокол градоначелника, заменика градоначелника, председника и заменика председника Скупштине града, 

чланове Градског већа и Градску управу града Београда; организацију пријема и протокола делегација и 

личности у званичним посетама граду; организацију манифестација од посебног значаја које се организују у 

објектима града; послове реконструкције, рестаурације, конзервације и очувања објекта Стари двор; и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови протокола 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Самостално обављање мање сложене стручно оперативне и организационе послове 

који се односе на реализацију протоколарних послова; припрема и дистрибуција позивница; организација 

службених путовања представника града; организација сахрана истакнутих личности; организација помена 

личностима и догађајима из прошлости; други послови по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трајању од најмање четири године, положен државни стручни 

испит, најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ, ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И КООРДИНАЦИЈУ 

23.  

Члан 99. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 2 2 

Самостални саветник 6 6 

Саветник  11 14 

Млађи саветник  6 6 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 1 1 

Виши референт 4 6 

Референт 1 1 

Укупно: 34 39 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Секретар руководи Секретаријатом, сагласно Одлуци о Градској управи града 

Београда. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области друштвено-хуманистичких, 

техничко-технолошких, природно-математичких наука; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове у Секретаријату сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистички, 

природно-математичких наука, техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички секретар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге послове; врши пријем телефонских позива, 

давање телефонских веза и обавештења; води евиденцију о времену и месту одржавања састанака; води 

евиденцију о присуству и одсуству радника са посла; прима и врши контролу исправности документације из 

делокруга Секретаријата; обавља послове у вези коришћења службених кола, путних налога, употребе печата 

и сређивања и евидентирања службених гласила, као и остале канцеларијске послове за потребе секретара и 

подсекретара; прима, евидентира и отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; води евиденцију о 

завођењу и развођењу предмета, архивира предмете; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и руководи радом одељења и обавља студијско-аналитичке и стручно-

оперативне послове из области одбране, безбедности, заштите тајности података и ванредних ситуација; 

руковалац је Плана одбране града Београда и координатор рада са Министарством одбране Републике 

Србије, Министарством унутрашњих послова Републике Србије, Канцеларијом за националну безбедност и 

заштиту тајних података Владе Републике Србије, градским општинама на територији града Београда, 

субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Београда из делокруга послова 

планирања припрема за одбрану и безбедност, заштите тајности података и ванредних ситуација у складу са 

законом; усклађује припреме и документа одбране и безбедности, ванредних ситуација и заштите тајности 

података са правним субјектима на територији града у складу са законом, а послове обавља и на терену; 

израђује и спроводи План и програм развоја система заштите и спасавања за територију града у складу са 

законом; обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на планирање, 

организацију, доградњу система за јавно обавештавање и узбуњивање у оквиру Ситуационог центра; 

учествује у процени ризика од катастрофа, плана смањења ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања 

у ванредним ситуацијама; предузима мере и обезбеђује услове за спровођење мера заштите од пожара, 

специфичне за подручје града Београда; учествује у изради акционих и санационих планова заштите од 

пожара у складу са законом; израђује Процену војних и невојних изазова, ризика и претњи по безбедност 

града Београда; прима странке; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама из научне области друштвено-хуманистичких наука, 

природно-математичких, техничко-технолошких наука или завршен Факултет безбедности; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; испуњавање захтева безбедносне 

провере у складу са законом и поседовање сертификата за приступ тајним подацима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови планирања Цивилне заштите и припреме за ванредне ситуације 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове из области ванредних ситуација и координира рад 

са Министарством унутрашњих послова Републике Србије, Министарством одбране Републике Србије, 

градским општинама и правним субјектима из делокруга послова ванредних ситуација у складу са законом 

и у теренским условима; обавља послове планирања, израде и ажурирања процене ризика од катастрофа и 

плана заштите и спасавања за град Београд; предузима мере и обезбеђује услове за спровођење мера заштите 

од пожара, специфичне за подручје града Београда; израђује акционе и санационе планове заштите од пожара 

у складу са законом; пружа стручну помоћ органима градских општина и правним субјектима чији је оснивач 

град Београд из области ванредних ситуација; обавља стручно-оперативне послове за потребе Градског 

штаба за ванредне ситуације; израђује и ажурира одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите; 

учествује у планирању, образовању, обуци и опремању органа и јединица цивилне заштите опште намене; 

информисање грађана; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама из научне области друштвено-хуманистичких наука, 

природно-математичких, техничко-технолошких наука или завршен Факултет безбедности; положен 

државни стручни испит; испуњавање захтева безбедносне провере у складу са законом и поседовање 

сертификата за приступ тајним подацима; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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 Послови планирања радне обавезе и усклађивања припреме за одбрану 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове из области одбране, безбедности и заштите 

тајности података; врши израду и ажурирање докумената Плана одбране града Београда и заштите тајности 

података; пружа стручну помоћ овлашћеним лицима за послове припреме за одбрану и заштиту тајности 

података градских општина и правних субјеката чији је оснивач град Београд и градска општина; усклађује 

опште и посебне мере тајности података; израђује, ажурира и предлаже резервне ратне локације субјеката 

одбране града Београда; израђује и ажурира документа Плана попуне по радној обавези; води јединствену 

евиденцију обвезника по радној обавези и врши попуну по радној обавези у складу са Планом одбране града 

Београда; израђује и усклађује планове ТкИОБ града Београда, усклађује припреме и документа одбране и 

безбедности са правним субјектима на територији града Београда у складу са законом и радом на терену; 

прима странке; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, природно-математичких, техничко-технолошких наука или завршен Факултет безбедности; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; испуњавање захтева безбедносне 

провере у складу са законом и поседовање сертификата за приступ тајним подацима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови планирања и припреме за одбрану 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове из области одбране, безбедности и заштите 

тајности података; врши израду и ажурирање докумената Плана одбране града Београда и заштите тајности 

података; усклађује планске активности припрема за одбрану и ажурира документа Плана одбране, мера 

безбедности и заштите тајности података са правним субјектима на територији града у складу са законом; 

израђује, ажурира и предлаже ратне локације субјеката одбране града Београда; стара се о ажурности плана 

одбране; пружа стручну помоћ овлашћеним лицима за послове припреме за одбрану и заштиту тајности 

података са правним субјектима на територији града Београда у складу са законом; послове планирања и 

припреме за одбрану обавља и у теренским условима; заменик је руковаоца Плана одбране града Београда; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, природно-математичких, техничко-технолошких наука или завршен Факултет безбедности; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; испуњавање захтева безбедносне 

провере у складу са законом и поседовање сертификата за приступ тајним подацима, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови планирања и припреме планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове из области ванредних ситуација; координира рад 

Секретаријата са градским општинама и општинским штабовима за ванредне ситуације и другим субјектима 

на територији града Београда; координира рад са градским општинама и правним субјектима из делокруга 

послова ванредних ситуација у складу са законом; учествује у пословима планирања, израде и ажурирања 

процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања за град Београд на ГИС подлогама; пружа 

техничку стручну помоћ органима градских општина и учествује у пословима планирања, израде и 

ажурирања процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања за град Београд у ИТ области и 

развоју телекомуникационе подршке у ванредним ситуацијама; пружа техничку стручну помоћ у области 

успостављања система веза и ИТ подршци у пословима доградње система за јавно обавештавање и 

узбуњивање становништва у оквиру Ситуационог центра и обавља оперативне послове за потребе Градског 
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штаба за ванредне ситуације; води евиденције, спискове и радна документа за потребе одељења и Градског 

штаба за ванредне ситуације; пружа стручну помоћ у раду стручно-оперативних тимова по врстама 

опасности субјектима заштите и спасавања и обавља послове и на терену; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, природно-математичких или техничко-технолошких наука или Факултет безбедности, положен 

државни стручни испит; испуњавање захтева безбедносне провере у складу са законом и поседовање 

сертификата за приступ тајним подацима; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Оперативни и административно-документациони послови одбране, заштите тајних 

података и ванредних ситуација 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у обављању поверених стручно-оперативних послова; учествује у пословима 

пријема, разврставања, завођења и достављања поште и извештаја; води евиденцију и спискове субјеката од 

посебног значаја за заштиту и спасавање, повереника јединица цивилне заштите опште намене и јединица 

цивилне заштите опште намене на територији града Београда; израђује табеларне приказе планова обуке и 

води евиденцију обуке јединица цивилне заштите; води евиденцију материјалних средстава цивилне 

заштите; послове обавља и на терену; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама из научне области друштвено-хуманистичких наука, 

природно-математичких, техничко-технолошких наука или завршен Факултет безбедности; положен 

државни стручни испит; испуњавање захтева безбедносне провере у складу са законом и поседовање 

сертификата за приступ тајним подацима; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених 

у радном односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења и обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне 

послове у складу са наредбама, закључцима и препорукама Градског штаба за ванредне ситуације; 

координира рад са општинским штабовима и правним субјектима из делокруга послова ванредних ситуација 

у складу са законом; предлаже обуке за запослене у одељењу; прима странке; послове обавља и на терену по 

потреби; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама из научне области друштвено-хуманистичких наука, 

природно-математичких или техничко-технолошких наука, положен државни стручни испит, најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове за потребе Градског штаба; припрема предлоге 

докумената за потребе Градског штаба; води записнике са седница Градског штаба; пружа стручну помоћ 
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општинским штабовима и другим субјектима на територији града Београда; прати активности стручно-

оперативних тимова; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама из научне области друштвено-хуманистичких наука, 

природно-математичких, техничко-технолошких наука, положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови праћења реализације Годишњег плана рада Градског штаба за ванредне ситуације 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове везане за припрему дела предлога документације и материјала за 

потребе израде предлога Годишњег плана рада Градског штаба; прати реализацију Годишњег плана; врши 

израду предлога годишњег извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама из научне области друштвено-хуманистичких наука, 

природно-математичких, техничко-технолошких наука, положен државни стручни испит, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Припрема седница Градског штаба за ванредне ситуације 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прикупља податке од ЈП, ЈКП и других субјеката са територије града Београда 

потребних за израду материјала за седнице Градског штаба; припрема позиве и материјал за чланове штаба; 

води евиденцију о одржаним седницама, донетим одлукама, препорукама и закључцима; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге послове уз повремени надзор и упутства 

службеника са вишим звањима; обавља административне послове везане за делокруг рада Одељења и стара 

се о архивирању документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ МАНИФЕСТАЦИЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ РАДОВА 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове у вези са координацијом манифестација и инфраструктурних 

радова на територији града Београда; надзире ажурирање и публиковање обједињеног годишњег плана 

инфраструктурних радова и оквирног годишњег плана манифестација на почетку сваке године; учествује у 

припреми нацрта одлуке о манифестацијама од значаја за град Београд које нису у делокругу других 

организационих јединица Градске управе; стара се о обезбеђивању услову за реализацију манифестација; 

координира активности свих ЈП и ЈКП током рада зимске службе града Београда; распоређује послове на 

непосредне извршиоце, даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; организује израду и учествује 
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у изради информација и других материјала за потребе Градоначелника, Градског већа и Скупштине града; 

израђује извештај о раду Одељења; израђује извештај о раду Одељења; прима странке и обавља послове по 

потреби и на терену; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама из научне области друштвено-хуманистичких наука, 

природно-математичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови координације инфраструктурних радова 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на координацију активности јавних 

комуналних предузећа и јавних предузећа који обављају инфраструктурне радове од значаја за Град Београд; 

предузима мере за неодложно решавање проблема који утичу на реализацију инфраструктурних радова; 

организује и координира активности Градске управе града Београда и јавних комуналних предузећа и јавних 

предузећа чији је оснивач град Београд који обављају инфраструктурне радове од значаја за Град Београд; 

учествује у раду Зимске службе града Београда; прима странке и обавља послове по потреби и на терену; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама из научне области друштвено-хуманистичких наука, 

природно-математичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови координације манифестација 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на комуникацију са привредним субјектима и 

организацијама који организују јавне манифестације од значаја за град Београд, асистира организатору 

манифестације у процесу добијања дозвола и сагласности; предузима мере за неодложно решавање проблема 

који утичу на реализацију јавних манифестација на терену; ажурира план манифестација на територији града 

Београда; прима странке и непосредно обавља послове реализације манифестација и догађаја и на терену; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама из научне области друштвено-хуманистичких наука, 

природно-математичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови праћења заузећа јавних површина за инфраструктурне радове и спровођење 

манифестација 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове праћења и координације заузећа јавних површина при реализацији 

активности јавних комуналних предузећа и јавних предузећа приликом извођења инфраструктурних радова 

од значаја за град Београд на територији града Београда; послове праћења и координације заузећа јавних 

површина при реализацији активности јавних комуналних предузећа и јавних предузећа приликом 

реализације манифестација на територији града Београда; води евиденцију заузећа јавних површина; прима 

странке и обавља послове по потреби и на терену; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама из научне области друштвено-хуманистичких наука, 

природно-математичких, техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге послове уз повремени надзор и упутства 

службеника са вишим звањима; обавља административне послове везане за делокруг рада Одељења и стара 

се о архивирању документације; непосредно обавља послове реализације манифестација и догађаја и на 

терену; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОМОТИВНИХ САДРЖАЈА 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на координацију активности при реализацији 

снимања филмова, телевизијских емисија, реклама и др.; сарађује са продуцентским кућама; распоређује 

послове на непосредне извршиоце; даје упутства за рад и пружа стручну помоћ; одржава сталну 

комуникацију са свим субјектима који учествују у процесу реализације; непосредно обавља послове 

реализације промотивних садржаја и на терену; израђује извештај о раду Одељења; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама из научне области друштвено-хуманистичких наука, 

природно-математичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; најмање пет 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови координације реализације промотивних садржаја 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на комуникацију са привредним субјектима и 

организацијама који организују реализацију промотивних садржаја од значаја за град Београд, асистира 

организатору промотивних садржаја у процесу добијања дозвола и сагласности; непосредно обавља послове 

реализације промотивних садржаја на терену; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама из научне области друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких 

или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови праћења заузећа јавних површина за реализацију промотивних садржаја 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове праћења и координације заузећа јавних површина при реализацији 

активности промотивног садржаја од значаја за град Београд и на територији града Београда; води евиденцију 

заузећа јавних површина; непосредно обавља послове реализације промотивних садржаја на терену; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
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четири године или специјалистичким студијама из научне области друштвено-хуманистичких наука, 

природно-математичких или техничко технолошких наука; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге послове уз повремени надзор и упутства 

службеника са вишим звањима; обавља административне послове везане за делокруг рада Одељења и стара 

се о архивирању документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; најмање 

три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира и организује рад сектора; прати прописе из делокруга рада сектора 

и даје упутства за њихову примену; сарађује са другим секретаријатима, предузећима и другим лицима; 

израђује најсложеније студијско-аналитичке материјале (информације, извештаји, анализе и др.) из 

делокруга рада секретаријата; распоређује послове и задатке, даје упутства и смернице за рад, пружа 

непосредну стручну помоћ извршиоцима у раду на најсложенијим предметима; прати примену закона и 

интерних прописа који се односе на заштиту података о личности; пружа подршку, потребна обавештења и 

непосредно сарађује са Лицем за заштиту података о личности у Градској управи града Београда; припрема 

годишњи план потребних средстава секретаријата за доношење Одлуке о буџету града Београда; учествује у 

изради предлога потреба и Годишњег плана јавних набавки Секретаријата; прати извршење годишњег 

Финансијског плана и Плана јавних набавки Секретаријата; израђује Извештај о раду секретаријата; прима 

странке и обавља послове по потреби и на терену; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама из научне области друштвено-хуманистичких наука, 

природно-математичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; најмање седам 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге послове уз повремени надзор и упутства 

службеника са вишим звањима; обавља административне послове везане за делокруг рада Сектора и стара се 

о архивирању документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Стара се о благовременом и законитом извршавању послова из делокруга рада 

Одељења; даје упутства за рад и пружа стручну помоћ; учествује у састављању модела уговора и коначних 

уговора; учествује у дефинисању предлога потреба Секретаријата; израђује извештаје и врши анализу рада 

Одељења; припрема одговоре на захтеве за приступ информацијама од јавног значаја; предлаже обуке за 

запослене из одељења; прима странке и обавља послове по потреби и на терену; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама из области друштвено-хуманистичких наука; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

 Нормативни и студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који се односе на спровођење одлука, праћење прописа и 

публикација која се односе на рад и у вези са радом Секретаријата, поштовање рокова; информисање 

запослених о доношењу нових и изменама постојећих прописа; врши консултације, пружа стручну помоћ 

запосленима у Секретаријату у вези са обављањем послова; прима странке; израђује решења о годишњим 

одморима, плаћеним одсуствима и друга акта из радних односа; саставља моделе уговора; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области друштвено-хуманистичких наука; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Правни послови спровођења поступака јавних набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове припреме плана јавних набавки и његово усаглашавање са 

финансијском планом секретаријата; праћење прописа из области јавних набавки; учествује у поступку 

израде конкурсне документације, предлога одлука о покретању поступака, предлога одлука о формирању 

комисије за јавне набавке и предлога закључака градоначелника; израђује моделе уговора и оквирних 

споразума за јавне набавке и учествује у раду комисије за јавне набавке; припрема одговоре на поднете 

захтеве за заштиту права у поступку јавне набавке; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области друштвено-хуманистичких наука; 

положен државни стручни испит; положен испит за службеника за јавне набавке; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Сачињава нацрте одлука, закључака и других докумената уз повремени надзор непосредног 

руководиоца; учествује у раду комисија за јавне набавке; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области друштвено-хуманистичких наука; 

положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за економске послове и јавне набавке 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и усмерава рад одељења и стара се за благовремено, законито и 

правилно извршавање послова из делокруга одељења; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; 
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прати прописе из области финансија и јавних набавки; учествује у припреми и изради сложених 

финансијских аката из делокруга рада секретаријата и других студијско-аналитичких материјала 

(информације, извештаји, анализе); припрема и прати извршење годишњег финансијског плана прихода и 

расхода Секретаријата; организује и прати извршење захтева за плаћање и решења о расподели средстава; 

учествује у припреми и изради предлога потреба и плана јавних набавки Секретаријата и прати његово 

извршење; врши стални надзор на спровођењем поступака јавних набавки; непосредно сарађује са другим 

организационим јединицама Градске управе и предузећима у вршењу послова из делокруга одељења; прима 

странке и обавља послове по потреби и на терену; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области друштвено-хуманистичких, 

природно-математичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Финансијско-материјални и студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на припрему предлога, измена и допуна финансијског 

плана Секретаријата; ради у САП програму; припрема и контролише документацију за плаћање; припрема и 

врши измену месечних квота; пријем фактура; пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења; израда 

захтева за обезбеђење додатних финансијских средстава; припрема аналитичких материјала и информација 

у вези са реализацијом финансијског плана; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области друштвено-хуманистичких, 

природно-математичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Финансијско-оперативни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у обављању послова који се односе на израду предлога месечних, кварталних 

и годишњих извештаја о реализацији финансијског плана; припрема делова документације за плаћање; 

припремне послове везане за израду захтева за плаћање у складу са финансијским планом; рад у САП 

апликацији; праћење рокова за плаћање у Централном регистру фактура; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области друштвено-хуманистичких наука, 

природно-математичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови спровођења поступака јавних набавки 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове из области јавних набавки који се односе на израду предлога плана 

јавних набавки, измена и допуна плана јавних набавки и извештаја о спроведеним јавним набавкама; обавља 

истраживање тржишта у циљу утврђивања процењене вредности јавних набавки; припрема аката у 

поступцима јавних набавки; учествује у спровођењу поступака јавних набавки; израђује месечне, кварталне 

и годишње извештаје о извршењу плана ЈН; учествује у припремању одговора на захтев за заштиту права у 

поступку јавне набавке; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из области друштвено-хуманистичких, 

природно-математичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; положен испит 

за службеника за јавне набавке; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови спровођења поступака јавних набавки 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове везане за спровођење поступака јавних набавки; води 

евиденцију о јавним набавкама; унос плана јавних набавки у софтвер УЈН и на портал СЦЈН; припрема и 

унос података о извршењима плана јавних набавки; израда кварталних извештаја о извршењима уговора за 

СЦЈН; уноси документацију за јавне набавке на Портал јавних набавки; учествује у раду комисије за јавне 

набавке; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; положен испит за службеника за јавне набавке; најмање три године радног искуства у струци, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 

24.  

Члан 100. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци:   

Виши саветник 6 6 

Самостални саветник 14 14 

Саветник  13 18 

Млађи саветник  14 36 

Сарадник 4 8 

Млађи сарадник 2 6 

Виши референт 27 73 

Референт 2 6 

Млађи референт / / 

Укупно службеника: 84 169 

Намештеници:   

Намештеник I врста радних места 9 9 

Намештеник II врста радних места 5 7 

Намештеник III врста радних места 8 8 

Намештеник IV врста радних места 40 96 

Намештеник V врста радних места 7 9 

Укупно намештеника: 69 128 

Укупно: 153 297 

 Заменик начелника Градске управе града Београда – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи Града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Административно-технички секретар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем и административно-техничку обраду поднесака за потребе заменика 

начелника Градске управе-секретара и подсекретара Секретаријата за опште послове; води евиденцију 

примљених аката и врши архивирање премета; обавља директну и телефонску комуникацију са странкама; 

врши пријем и слање факсова и електронске поште ради ефикасног преношења информација; обавља послове 

у вези са заказивањем, евиденцијом и организацијом састанака у оквиру Службе; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад запослених у Сектору; учествује у изради 

нацрта и предлога општих аката из оквира делокруга Сектора; сачињава предлог плана јавних набавки и 

учествује у изради Предлога финансијског плана секретаријата; учествује у раду Комисије за јавне набавке 

у својству члана комисије у свим врстама поступака; врши преглед и оцену понуда, израђује извештај о 

стручној оцени понуда; обрађује захтеве за заштиту права, врши контролу свих аката сачињених у Сектору 

и стара се о правилном и законитом спровођењу поступака јавних набавки; прикупља и обрађује податке о 

извршењу послова у Сектору и припрема најсложеније анализе и извештаје из делокруга Сектора и предлаже 

мере у циљу реализације и ефикасности рада; сарађује са руководиоцима унутрашњих јединица о дневном 

распореду послова и анализира реализацију истих; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске или правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, најмање 7 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за јавне набавке, праћење реализације уговора и правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад запослених у Одељењу; обавља послове из 

делокруга рада Одељења; врши контролу свих аката сачињених у Одељењу и контролише послове из области 

правне регулативе и праћења закона и других прописа за потребе Одељења; стара се о правилном и законитом 

спровођењу поступака јавних набавки, у складу са законима и подзаконским актима и то: аналитику потреба 

за јавним набавкама, контролу у спровођења и планирању јавних набавки, надзор над извршењем плана 

набавки, праћење извршења јавне набавке и комплетне реализације уговора, контролу предлога уговора и 

нацрта решења, одлука и закључака; учествује у изради предлога плана јавних набавки и учествује у обради 

захтева за заштиту права; као члан комисије учествује у раду Комисије за јавне набавке у свим врстама 

поступака; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету, најмање 7 година радног искуства у струци, положен државни 

стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одсек за праћење реализације уговора и административне послове 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад запослених у Одсеку; обавља све послове 

из области праћења извршења јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и реализације уговора; 

учествује у раду комисије за јавне набавке и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног 

искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови у области праћења реализације уговора 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и остале послове из области праћења извршења јавних 

набавки, набавки на које се закон не примењује и реализације уговора о набавци ситног инвентара, 

канцеларијског и другог потрошног материјала, резервних делова, услуга и др; прикупља потребе 

организационих делова за потрошним материјалом; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни 

стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови у области праћења реализације уговора 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне и остале послове из области реализације уговора о 

набавци ситног инвентара, канцеларијског и другог потрошног материјала, резервних делова, услуга и др; 

прикупљање потреба организационих делова за потрошним материјалом; врши послове верификације 

достављених фактура и друге финансијске документације, и врши њихову електронску обраду и припрему 

документације за плаћање; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година 

проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, положен државни стручни испит, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни и административни послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове у области праћења извршења јавне набавке и 

набавке на коју се закон не примењује и реализацију уговора о набавци ситног инвентара, канцеларијског и 

другог потрошног материјала, резервних делова, услуга и др; прикупља потребе организационих делова за 

потрошним материјалом; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких или техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца 

у складу са законом, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Одсек за јавне набавке и правне послове 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у Одсеку; обавља све послове из области јавних набавки у 

складу са законима и подзаконским актима, и то: аналитику потреба за јавним набавкама, контролу и 

реализацију поступака јавних набавки, контролу свих аката у поступку јавне набавке, стара се о правилном 

спровођењу свих административно-техничких послова у области јавних набавки, учествује у раду комисије 

за јавне набавке, врши преглед и оцену понуда, израђује извештаје о стручној оцени понуда, обрађује захтеве 

за заштиту права и сарађује са другим секторима у прикупљању података у спровођењу поступака јавних 

набавки, израђује годишње извештаје, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких наука или техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни 

стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови у области набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља, студијско-аналитичке и друге послове из области јавних набавки; спроводи 

поступке јавне набавке; израђује предлоге аката у поступку јавне набавке; учествује у раду комисије за јавну 

набавку; учествује у обради захтева за заштиту права; спроводи све административно-техничке послове у 

области јавних набавки; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у 

струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички послови у области набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља аналитичке и остале послове из области јавних набавки; спроводи поступке 

јавних набавки; припрема конкурсну документацију, позиве заинтересованим лицима; израђује акте у 

поступку јавне набавке; учествује у раду комисије за јавну набавку и спроводи све административно-

техничке послове у области јавних набавки; по потреби спроводи отворени, рестриктивни и преговарачки 

поступак; обавља и друге послови по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких наука или образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 

3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Подршка правним пословима у области набавки 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: обавља послове из области правне регулативе, студијско-аналитичке и правне послове 

из области јавних набавки; учествује у спровођењу поступака јавних набавки и изради аката у поступку јавне 

набавке; учествује у припреми конкурсне документације и позива за подношење понуде; учествује у раду 

комисије за јавну набавку; спроводи све административно-техничке послове и учествује у спровођењу 

стручних послова у области јавних набавки; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, завршен 

приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови набавки 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове у области спровођења јавних набавки; учествује 

у спровођењу поступака јавних набавки мале вредности; учествује у припреми конкурсне документације и 

позива за подношење понуда, учествује у изради аката у поступку јавне набавке; учествује у раду комисије 

за јавну набавку мале вредности и спроводи све административно-техничке послове у области јавних 

набавки; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, завршен приправнички стаж или најмање 

5 година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, положен државни стручни испит, 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за планирање јавних набавки и спровођење набавки на које се закон не примењује 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад запослених у Одсеку; обавља све послове 

из области планирања јавних набавки, у складу са законима и подзаконским актима и то: аналитику потреба 

за јавним набавкама, контролу у планирању јавних набавки и усаглашавање са финансијским планом, надзор 

над извршењем плана јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, спроводи поступак набавки 

на које се закон не примењује; учествује у раду комисије за набавке, прегледа и оцењује понуде; израђује 

извештаје о стручној оцени понуда; сарађује са другим секторима у прикупљању података у поступку 

планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; израђује годишњи извештај и обавља 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких наука или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, 

најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Аналитички послови у области планирања набавки и спровођења набавки на које се 

закон не примењује 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке послове у области планирања јавних набавки и набавки на које се 

закон не примењује; врши израду предлога плана јавних набавки, измене плана набавки и прати његову 

реализацију; спроводи поступак набавки на које се закон не примењује; учествује у раду комисије за набавке, 

прегледа и оцењује понуде; израђује извештаје о стручној оцени понуда; прикупља потребе организационих 

делова неопходних за израду плана јавних набавки и списка набавки на које се закон не примењује; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких или техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним 
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академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства, као и потребне компетенције 

за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови набавки 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручно-оперативне послове у области планирања јавних набавки; учествује у 

изради предлога плана јавних набавки, измене плана набавки и прати његову реализацију; врши израду 

извештаја и решава друга питања значајна за поступак планирања набавки; прикупљање потреба 

организационих делова неопходних за израда плана јавних набавки и списка набавки на које се закон не 

примењује; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких или техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца 

у складу са законом, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад запослених у Сектору; прати законе и друге 

прописе из делокруга рада Сектора и даје упутства и стручне инструкције службеницима и намештеницима 

о правилној и законитој примени прописа из области канцеларијског пословања, прописа у вези са плаћањем 

административних такси, коришћења и употребе печата; учествује у изради нацрта и предлога општих аката 

из оквира делокруга Секретаријата; прикупља и обрађује податке о извршењу послова у Сектору и припрема 

сложене анализе и извештаје из делокруга Сектора и предлаже мере у циљу реализације и ефикасности рада; 

израђује извештаје и планове рада Сектора и сарађује са руководиоцима унутрашњих јединица Секретаријата 

у вези са дневним распоредом послова и анализира реализацију истих; учествује у изради решења у вези са 

вођењем евиденције коришћења печата у складу са Законом о печатима и решења у вези са одређивањем 

ознака органа и организационих јединица у саставу органа; аката о начину вођења евиденције предмета у 

организационим јединицама у Градској управи; сарађује са руководиоцима других организационих јединица 

Градске управе у вези са применом прописа о канцеларијском пословању; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за стручно-административне и правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад запослених у одељењу; прати законе и 

друге прописе из делокруга рада одељења и даје упутства и стручне инструкције службеницима и 

намештеницима о правилној и законитој примени прописа из области канцеларијског пословања, прописа у 

вези са плаћањем административних такси, коришћења и употребе печата; прикупља и обрађује податке о 
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извршењу послова у одељењу и припрема анализе и извештаје из делокруга одељења и предлаже мере у циљу 

реализације и ефикасности рада; израђује решења у вези са вођењем евиденције коришћења печата у складу 

са Законом о печатима и решења у вези са одређивањем ознака органа и организационих јединица у саставу 

органа; аката о начину вођења евиденције предмета у организационим јединицама у Градској управи; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Правни и административни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прати законе и друге прописе из делокруга рада Сектора и даје објашњења о примени 

истих; учествује у припреми и изради нацрта општих и појединачних аката из надлежности Сектора, стара 

се о изради аката у вези са вођењем евиденције печата који се користе у организационим јединицама Градске 

управе и другим органима Града; стара се о припреми и реализацији извештаја о решавању предмета у 

управном поступку; израђује план коришћења годишњих одмора и прати реализацију истог; припрема 

предлоге за закључење уговора о привременим и повременим пословима са лицима ангажованим у оквиру 

сектора и обавља послове аналитичара радних места; учествује у припреми предлога плана јавних набавки 

из делокруга Сектора; прати апликативни систем рада писарнице органа управе и врши координацију са 

предузећем за израду и имплементацију апликативног система писарнице; прати примену закона и интерних 

прописа који се односе на заштиту података о личности и пружа подршку, потребна обавештења и 

непосредно сарађује са лицем за заштиту података о личности у Градској управи града Београда, обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 

5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове за потребе сектора; припрема програме и 

планове из делокруга сектора; учествује у раду комисија за уништавање печата и штамбиља, који су у складу 

са законом стављени ван употребе; води евиденцију о израђеним печатима и штамбиљима и припрема 

документацију за њихову израду; прати рад апликативног система писарнице органа управе; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама 

у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

стручни испит, најмање 3 године радног искуства, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Аналитички и евиденциони послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и евиденционе послове за потребе сектора; учествује у 

припреми програма и планова из делокруга сектора; учествује у раду комисија за уништавање печата и 

штамбиља, који су у складу са законом стављени ван употребе; води евиденцију о израђеним печатима и 

штамбиљима и учествује у припреми документације за њихову израду; обавља послове у вези са 

сачињавањем извештаја о раду сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, завршен 

приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за послове писарнице у објекту Градске управе „Стари двор“ 

 Шеф одсека 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Планира, координира и надзире рад запослених у писарници; прима, евидентира и 

разврстава поднеске; архивира и здружује предмете; израђује извештаје о раду писарнице и кретању 

предмета; пружа стручну помоћ и конкретна упутства за рад непосредним извршиоцима; сарађује са другим 

секторима Секретаријата и другим организационим јединицама Градске управе у вези са пружањем 

информацијама о предметима; израђује извештаје о резултатима рада, води евиденцију рада службеника и 

осталих запослених; стара се о благовременој интерној достави примљених и евидентираних предмета; врши 

наплату административних такси и накнада платним картицама путем ПОС терминала; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Вођење канцеларијског пословања 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши пријем и распоређивање поште по садржини материје; врши унос података у базу 

података; штампа омоте списа предмета; даје обавештења о кретању предмета; припрема и штампа интерне 

доставне књиге; архивира предмете; води роковник управних предмета и врши развођење аката и предмета; 

прима и разврстава другу врсту поште, руководи уређајима за АОП и стара се о благовременом ажурирању 

програма АОП у вези са пријемом и евиденцијом предмета; врши пријем материјала за експедовање; стара 

се о исправности функционисања система АОП кроз сарадњу са сервисерима, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови пријема поште – Административни радник 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши пријем, прегледање и распоређивање предмета и поште; доставља у рад 

примљене поднеске; уписује пошиљке у књигу за пошту; уписује пошиљке у књигу за место и врши уручење 

пошиљки адресатима; обавља административне послове у вези са пријемом и распоређивањем поднесака; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови пријема и доставе поште 

Звање: Намештеник V врста радних места Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове дневне интерне доставе аката и поште; преузима пошту из поштанског 

фаха, разврстава и сређује поштанске пошиљке; уписује пошиљке у књигу за пошту и врши разношење и 

предају пошиљки, пакета и другог материјала; врши разношење и предају поште настале у раду у поштанску 

службу; уписује пошту у књигу за место и врши уручење поште адресантима; обавља и друге 

административне и техничке послове по налогу руководиоца. 

Услови: Основно образовање и најмање 6 месеци радног искуства. 
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Група за послове писарнице у објекту Градске управе Тиршова 1 

 Руководилац групе 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Планира рад, координира и надзире рад извршилаца у Групи; израђује извештаје о раду 

и кретању предмета; обавља послове пријема, разврставања и евидентирања поште; архивира предмете; 

пружа стручну помоћ и конкретна упутства за рад непосредним извршиоцима; сарађује са другим 

организационим јединицама Градске управе у вези са пружањем информацијама о кретању предмета; прима 

странке и даје обавештења о кретању предмета; остварује сарадњу са корисницима услуга у извршавању 

њихових обавеза у канцеларијском пословању; израђује извештаје о резултатима рада; води евиденцију рада 

службеника и осталих запослених; стара се о благовременој интерној достави примљених и евидентираних 

предмета; врши наплату административних такси и накнада платним картицама путем ПОС терминала; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским судијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године, најмање 3 године радног 

искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Вођење канцеларијског пословања 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем поднесака и поште; врши разврставање предмета (аката) по садржини 

материје; врши унос података у базу података; штампа омоте списа предмета; даје обавештења о кретању 

предмета; припрема и штампа интерне доставне књиге; архивира предмете; води роковник управних 

предмета и врши развођење аката и предмета; прима и разврстава другу врсту поште, руководи уређајима за 

АОП и стара се о благовременом ажурирању програма АОП; стара се о исправности функционисања система 

АОП кроз сарадњу са сервисерима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови евиденције и интерне доставе 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем, сређивање и распоређивање поште; евидентирање и достављање кроз 

књигу преузетих доставница; подиже обичне и препоручене пошиљке, пакете и штампу; преузима решене 

предмете ради експедиције; обавља доставу аката хитне природе; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за послове писарнице у објекту Градске управе Трг Николе Пашића бр. 6 и Трг Републике бр. 3 

 Шеф одсека 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Планира, координира и надзире рад у писарници; прима, разврстава и евидентира акте 

путем аутоматске обраде података; стара се о дневној ажурности евидентирања и архивирања предмета; 

израђује извештаје о раду писарнице и кретању предмета; пружа стручну помоћ и конкретна упутства за рад 

непосредним извршиоцима; сарађује са другим секторима Службе и другим организационим јединицама 

Градске управе у вези са пружањем информацијама о предметима; прима странке и даје обавештења о 

кретању предмета; остварује сарадњу са корисницима услуга у извршавању њихових обавеза у 

канцеларијском пословању; израђује извештаје о резултатима рада; води евиденцију рада службеника и 

намештеника у Одсеку; стара се о благовременој достави примљених и евидентираних предмета путем 

интерне доставне књиге; врши наплату административних такси и накнада платним картицама путем ПОС 

терминала; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Оператер електронске архиве 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Преузима евидентиране предмете од административног радника писарнице; врши 

скенирање аката који се налазе у предмету и њихово повезивање и достављање истих у рад обрађивачу 

предмета; стара се о електронској архиви у складу са прописима који регулишу ову област; врши 

евидентирање примљених поднесака и развођење решених предмета у апликативном систему писарнице; 

врши здруживање аката; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Вођење канцеларијског пословања 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем поднесака странака и других аката; формира предмете; врши разврставање 

предмета (аката) по садржини материје; даје обавештења о кретању предмета; припрема и штампа интерне 

доставне књиге; архивира предмете; води роковник управних предмета и врши развођење аката и предмета; 

прима и разврстава другу врсту поште; руководи уређајима за АОП и стара се о благовременом ажурирању 

програма АОП у вези са пријемом и евиденцијом предмета; стара се о исправности функционисања система 

АОП кроз сарадњу са сервисерима, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови пријема, евиденције и доставе поште 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши пријем, разврставање и сређивање поште; уписује пошиљке у књигу за пошту и 

врши разношење и предају пошиљки, пакета и другог материјала у поштанску службу; уписује пошиљке у 

књигу за место и врши уручење пошиљки адресантима; подиже обичне и препоручене пошиљке, пакете и 

штампу; проверава пријем пошиљке (потпис и датум у доставној књизи); обавља екстерну доставу аката који 

су хитне природе; обавља друге административне и техничке послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за послове писарнице у објекту Градске управе Макензијева бр. 31 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, координира и надзире рад запослених извршилаца у Групи; израђује 

извештаје о раду и кретању предмета; пружа стручну помоћ и конкретна упутства за рад непосредним 

извршиоцима; обавља послове пријема, разврставања и евидентирања поште; архивира предмете; сарађује 

са секторима Комуналне полиције у вези са пружањем информацијама о кретању предмета; прима странке и 

даје обавештења о кретању предмета; остварује сарадњу са корисницима услуга у извршавању њихових 

обавеза у канцеларијском пословању; израђује извештаје о резултатима рада; води евиденцију рада 

службеника и осталих запослених; стара се о благовременој интерној достави примљених и евидентираних 

предмета чије решавање је у надлежности Комуналне полиције; врши наплату административних такси и 

накнада платним картицама путем ПОС терминала; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области на основним академским судијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, основним струковним студијама, односно на студијама 

у трајању до 4 године, најмање 5 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички и евиденциони послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 10 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и евиденционе послове за потребе сектора; учествује у 

припреми програма и планова из делокруга сектора; учествује у раду комисија за уништавање печата и 
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штамбиља, који су у складу са законом стављени ван употребе; води евиденцију о израђеним печатима и 

штамбиљима и учествује у припреми документације за њихову израду; обавља послове у вези са 

сачињавањем извештаја о раду сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких или техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца 

у складу са законом, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Вођење канцеларијског пословања 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши пријем поднесака и формира предмете; врши разврставање предмета (аката) по 

садржини материје; даје обавештења о кретању предмета; припрема и штампа интерне доставне књиге; 

архивира предмете, води роковник управних предмета и врши развођење аката и предмета; прима и 

разврстава другу врсту поште, прима и распоређује пошту по начину отпреме; адресира и франкира пошту; 

води евиденцију поштанских трошкова; прима доставнице од достављача и распоређује их по предметима; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови интерне доставе 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши пријем, сређивање и распоређивање поште; евидентирање и достављање кроз 

књигу преузетих доставница; подиже обичне и препоручене пошиљке, пакете и штампу; преузима решене 

предмете ради експедиције; обавља интерну доставу аката и примљене поште; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање, најмање 1 година радног искуства. 

Одсек за послове писарнице у објекту Градске управе 27. марта бр. 43–45 

 Шеф одсека 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Планира, координира и надзире рад запослених у писарници; прима, евидентира и 

разврстава поднеске; архивира и здружује предмете; израђује извештаје о раду писарнице и кретању 

предмета; пружа стручну помоћ и конкретна упутства за рад непосредним извршиоцима; сарађује са другим 

секторима Секретаријата и другим организационим јединицама Градске управе у вези са пружањем 

информацијама о предметима; израђује извештаје о резултатима рада, води евиденцију рада службеника и 

осталих запослених; стара се о благовременој интерној достави примљених и евидентираних предмета; врши 

наплату административних такси и накнада платним картицама путем ПОС терминала; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Вођење канцеларијског пословања 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 12 

Опис послова: Врши пријем поднесака и поште; врши разврставање предмета (аката) по садржини 

материје; врши унос података у базу података; штампа омоте списа предмета; даје обавештења о кретању 

предмета; припрема и штампа интерне доставне књиге; архивира предмете; води роковник управних 

предмета и врши развођење аката и предмета; прима и разврстава другу врсту поште, руководи уређајима за 

АОП и стара се о благовременом ажурирању програма АОП у вези са пријемом и евиденцијом предмета; 
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стара се о исправности функционисања система АОП кроз сарадњу са сервисерима; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови пријема аката – Администратор уписничар поште 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: уписује пошиљке у књигу за место и врши уручење пошиљки адресантима унутар 

зграда у којима су смештене организационе јединице Градске управе; врши пријем, сређивање и 

распоређивање поште и евидентирање и достављање истих кроз књигу преузетих доставница; подиже обичне 

и препоручене пошиљке, пакете и штампу; преузима решене предмете ради експедиције и обавља послове 

интерне и екстерне доставе аката; обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови интерне доставе 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем, сређивање и распоређивање поште; евидентирање и достављање кроз 

књигу преузетих доставница; подиже обичне и препоручене пошиљке, пакете и штампу; преузима решене 

предмете ради експедиције; обавља интерну доставу аката и примљене поште; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање, најмање 1 година радног искуства. 

Одсек за послове писарнице у објекту Градске управе Краљице Марије бр. 1 

 Шеф одсека 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Планира рад, координира и надзире рад писарнице; израђује извештаје о раду 

писарнице и кретању предмета; пружа стручну помоћ и конкретна упутства за рад непосредним 

извршиоцима; сарађује са другим секторима Службе и другим организационим јединицама Градске управе 

у вези са пружањем информација о предметима; прима странке и даје обавештења о кретању предмета; 

остварује сарадњу са корисницима услуга у извршавању њихових обавеза у канцеларијском пословању; 

израђује извештаје о резултатима рада, води евиденцију рада службеника и осталих запослених; стара се о 

благовременој интерној достави примљених и евидентираних предмета; учествује у имплементацији 

пројеката програма писарнице; врши наплату административних такси и накнада платним картицама путем 

ПОС терминала; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским судијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године, најмање 3 године 

радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Сарадник за послове канцеларијског пословања 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Врши непосредни пријем, прегледање и распоређивање поднесака; евидентира 

примљене поднеске; уноси податке у базу података; води попис аката; даје обавештење о кретању предмета; 

стара се о благовременом ажурирању апликативног програма писарнице у складу са корисничким захтевима; 

врши архивирање предмета у складу са законским роковима; даје обавештења и информације странкама на 

основу евиденције о примљеним, обрађеним и експедованим предметима; израђује извештаје о ажурности 

рада организационих јединица Градске управе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским судијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године, најмање 3 године радног 

искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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 Подршка пословима канцеларијског пословања 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Врши непосредни пријем и евидентирање предмета; уноси предмете у базу примљених 

предмета; води попис аката; даје обавештење о кретању предмета; стара се о благовременом ажурирању 

апликативног програма писарнице у складу са корисничким захтевима; врши архивирање предмета у складу 

са законским роковима; даје обавештења и информације странкама на основу евиденције о примљеним, 

обрађеним и експедованим предметима; израђује извештаје о решеним нерешеним предметима; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године и завршен 

приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Вођење канцеларијског пословања 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 8 

Опис послова: Врши пријем поднесака и поште; врши разврставање предмета (аката) по садржини 

материје; уноси податке у базу података; штампа омоте списа предмета; обавља административно-техничке 

послове обраде примљених аката; даје обавештења о кретању предмета; припрема и штампа интерне 

доставне књиге; архивира и чува предмете; води роковник управних предмета и врши развођење аката и 

предмета; прима и разврстава другу врсту поште, руководи уређајима за АОП и стара се о благовременом 

ажурирању програма АОП у вези са пријемом и евиденцијом предмета; стара се о исправности 

функционисања система АОП кроз сарадњу са сервисерима; Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови пријема аката – Администратор уписничар поште 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Уписује пошиљке у књигу за место и врши уручење пошиљки адресантима унутар зграда 

у којима су смештене организационе јединице Градске управе; Врши пријем, сређивање и распоређивање 

поште; евидентирање и достављање кроз књигу преузетих доставница; подиже обичне и препоручене 

пошиљке, пакете и штампу; преузима решене предмете ради експедиције; обавља послове интерне и екстерне 

доставе аката у складу са указаним потребама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Администратор-уписничар поште 

Звање: Референт Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља административне послове, уписује пошиљке у књигу за место и врши уручење 

пошиљки адресантима унутар зграда у којима су смештене организационе јединице Градске управе; 

евидентира и доставља кроз књигу преузетих доставница; преузима решене предмете ради евиденције; 

обавља послове евидентирања интерних и екстерних доставних аката у складу са указаним потребама; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 3 године радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови пријема и доставе поште 

Звање: Намештеник V врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем, разврставање и сређивање поште; уписује пошиљке у књигу за пошту и 

врши разношење и предају пошиљки, пакета и другог материјала; Врши разношење и предају поште настале 

у раду у поштанску службу; преузима пошту из поштанске службе, уписује пошту у књигу за место и врши 

уручење поште адресантима; обавља и друге административне и техничке послове по налогу руководиоца. 

Услови: Основно образовање и најмање 6 месеци радног искуства. 
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Одељење за архивске послове и отпремање поште 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и стара се о благовременом обављању послова запослених 

у одељењу; обавља сложене послове из делокруга рада одељења; прати законе и друге прописе из делокруга 

рада одељења и даје упутства и стручне инструкције службеницима и намештеницима о правилној и 

законитој примени прописа из области канцеларијског пословања; сарађује са организационим јединицама 

Градске управе ради прикупљања података потребних за израду акта – Листе категорија регистратурског 

материјала с роковима чувања у Градској управи; учествује у изради извештаја и информација у вези са 

архивским пословима; непосредно се стара о ажурности и вођењу архивске књиге; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Студијско-аналитички послови из области архивирања 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове из области архивирања, чувања и излучивања 

безвредног регистратурског материјала; прати стање, припрема извештаје о стању архивске грађе у 

архивским депоима Градске управе града Београда и предлаже мере у складу са законом; обавља непосредну 

координацију са Одсеком за архивске послове и Историјским архивом Београда у вези са измештањем, 

одлагањем и чувањем архивске грађе; учествује у раду комисија за излучивање безвредног регистратурског 

материјала; сарађује са организационим јединицама Градске управе ради прикупљања података потребних 

за израду акта – Листе категорија регистратурског материјала с роковима чувања у Градској управи; 

учествује у изради извештаја и информација у вези са архивским пословима; непосредно се стара о 

ажурности и вођењу архивске књиге; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких или техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца 

у складу са законом, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за архивске послове 

 Шеф одсека 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, планира, усмерава и надзире рад запослених у Одсеку; сарађује са Архивом 

Србије у вези са чувањем архивске грађе и примене прописа; израђује извештаје о присутности у раду; 

сарађује са другим секторима Службе и даје предлоге за унапређење рада; стара се о трајном чувању свих 

предмета у складу са Листом категорија са роковима чувања регистратурског материјала; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Документариста-архивар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 6 

Опис послова: Преузима, чува и стара се о регистратурском материјалу; врши евидентирање 

регистратурског материјала кроз архивске књиге; излучује безвредан регистратурски материјал; измешта 
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архивску грађу у Историјски архив Београда, здружује, комплетира архивиране предмете са допунама, 

доставља у рад предмете; сређује, архивира и одлаже регистратурски материјал и архивску грађу у архивском 

депоу; води архивску књигу; врши излучивање делова регистратурског материјала којима је истекао рок 

чувања, а који нису оцењени као архивска грађа, попис тог материјала и записничко излучивање уз трајно 

чување документације у вези са излучивањем; предају архивске грађе архиву; издаје на реверс архивске 

предмете или поједина акта и води евиденцију о издатим предметима и актима; врши преузимање сређене 

финансијске документације; остварује сарадњу са корисницима услуга у погледу преузимања сређеног 

регистратурског материјала, и други послови по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови архивирања 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Преузима регистратурски материјал и архивску грађу у архивском депоу; врши 

улагање предмета по хронолошком реду у фасцикле и кутије; врши излучивање делова регистратурског 

материјала којима је истекао рок чувања, а који нису оцењени као архивска грађа; попис тог материјала и 

записничко излучивање уз трајно чување документације у вези са излучивањем; предају архивске грађе 

архиву; издаје на реверс архивске предмете или поједина акта и води евиденцију о издатим предметима и 

актима; врши преузимање сређене финансијске документације; врши здруживање накнадно приспелих 

поднесака са архивираним предметима, и други послови по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање, најмање 1 година радног искуства. 

Одсек за отпремање поште 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Усмерава и организује рад запослених у Одсеку; прати законе и друге прописе из 

делокруга Одсека и даје упутства и инструкције службеницима о правилној и законитој примени прописа из 

области канцеларијског пословања; врши надзор над пријемом поште од организационих јединица и 

експедовањем по хитности; надгледа поступање са поверљивом поштом и њеном уручењу; саставља извештај 

о раду Одсека; води евиденцију о примљеној и урученој пошти и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови отпремања поште 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Стара се о пријему и припремању поште за отпремање преко поштанске службе; 

примљену пошту евидентира у евиденцију препоручене поште и пакује пакете; пише спроводнице и отпрема 

преко спискова корисника; евидентира пошту у књигу спољне доставе и исту отпрема путем курира, води 

евиденцију поштанских трошкова; врши адресирање и франкирање поште; стара се и води рачуна о 

исправности и одржавању франко машина; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Група за послове уписивања и експедиције поште у објекту Градске управе 27. марта бр. 43–45 

 Руководилац групе 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Планира, организује и надзире рад у Групи; непосредно учествује у пословима 

припреме и експедиције поште преко поштанске службе и путем курира; стара се о поступању са поверљивом 
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поштом и њеном уручењу; саставља извештај о раду Одсека; води евиденцију о примљеној и урученој пошти 

и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови уписничара и експедиција поште 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Разврстава и уноси предмете и приспеле поднеске у терминал; примљену пошту 

евидентира у евиденцију препоручене поште и пакује пакете; пише спроводнице и отпрема пошту преко 

спискова корисника; проверава пријем пошиљке (потпис и датум у пријемној књизи); упоређује примљену 

пошту са отпремним листовима препоручених пошиљки, пакета и штампе; води евиденцију поштанских 

трошкова; врши адресирање и франкирање поште; стара се и води рачуна о исправности и одржавању франко 

машина; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ФИНАСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНО ПОСЛОВАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ИМОВИНЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад запослених у Сектору; обавља најсложеније 

послове из делокруга Сектора; учествује у стручној изради нацрта и предлога општих аката из области 

финансијско-материјалног пословања и евидентирање имовине; даје стручна мишљења и објашњења у вези 

примене прописа из области Сектора, прати и анализира рад унутрашњих јединица и сектора у целини; 

предлаже потребне мере за унапређење рада Сектора; припрема и саставља планове, извештаје, анализе и 

информације из области финансијско-материјалног пословања и других послова из делокруга рада Сектора; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 7 година радног искуства у струци, положен 

државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за финансијско-материјално пословање и евидентирање имовине 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; усмерава и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о 

благовременом, правилном и законитом извршавању свих послова; распоређује послове на непосредне 

извршиоце; пружа стручну помоћ и обавља најсложеније послове из области финансијско-материјалног 

пословања и евидентирања имовине; обавља послове у вези припреме и израде финансијског плана 

Секретаријата, прати извршење буџета и финансијског плана Секретаријата; израђује захтеве за обезбеђење 

додатних финансијских средстава; израђује финансијске извештаје на тромесечном и годишњем нивоу; 

обавља контролу свих приспелих докумената; сарађује са Секретаријатом за финансије у вези са 

реализацијом послова евидентирања имовине; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 

5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 
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Одсек за финансијско-материјално пословање и праћење реализације финансијског плана 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одсека; усмерава и надзире рад запослених у Одсеку; стара се о 

благовременом и правилном извршавању свих послова, распоређује послове на непосредне извршиоце; 

обавља сложене послове из области финансијско-материјалног пословања и у вези припреме и израде 

финансијског плана Секретаријата; прати извршење буџета и финансијског плана Секретаријата; сачињава 

месечне и тромесечне квоте и прати њихово извршење; израђује финансијске извештаје на тромесечном и 

годишњем нивоу; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Финансијско-материјални послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове из области финансијско-материјалног пословања; обавља послове у 

вези припреме и израде финансијског плана Секретаријата, прати извршење буџета и финансијског плана 

Секретаријата; сачињава месечне и тромесечне квоте и прати њихово извршење; израђује захтеве за 

обезбеђење додатних финансијских средстава; израђује финансијске извештаје на тромесечном и годишњем 

нивоу; обавља контролу свих приспелих докумената; прати утрошак средстава и припрема извештаје, 

анализе и предрачуне појединих средстава; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Подршка финансијско-материјалним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 5 

Опис послова: Обавља послове из области финансијско-материјалног пословања уз надзор 

непосредног руководиоца; обавља послове у вези припреме и израде финансијског плана Секретаријата, 

прати извршење буџета и финансијског плана Секретаријата; сачињава месечне и тромесечне квоте и прати 

њихово извршење; израђује захтеве за обезбеђење додатних финансијских средстава; израђује финансијске 

извештаје на тромесечном и годишњем нивоу; обавља контролу свих приспелих докумената, прати утрошак 

средстава и припрема извештаје, анализе и предрачуне појединих средстава; обавља и друге послове по 

налогу непосредног руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких или техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца 

у складу са законом, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административни и финансијско-материјални послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем финансијске документације, контролу, израду наредбе за књижење и 

плаћање, праћење реализованих захтева, вођења помоћних евиденција и врши пријем, контролу и евиденцију 
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рачуна за ПТТ и мобилну телефонију (контрола прекорачења и налог за обуставу од зараде запослених) и 

извештавање; фактурише услуге Секретаријата према ценовнику услуга и закљученим уговорима и издаје 

фактуре у вези са рефундацијом материјалних трошкова, трошкова за инвестиционо и текуће одржавање и 

према закљученим уговорима и праћење њихове реализације кроз Сектор за трезор; учествује у изради 

финансијског плана Секретаријата, прати извршење буџета и финансијског плана Секретаријата, и други 

послови по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за евидентирање имовине 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и надзире рад запослених у Одсеку; обавља стручне послове из 

делокруга Одсека; стара се о вођењу евиденције основних средстава, амортизацији и припрема предлог 

отписа основних и других средстава по захтеву корисника; даје смернице и инструкције за рад у складу са 

прописима којима је уређено евидентирање имовине; припрема нацрте аката из области евиденције имовине; 

контролише евиденцију имовине са књиговодственим евиденцијама и стара се о ажурирању података из 

евиденције; присуствује раду пописних комисија при редовним и ванредним пописима, као и при раду 

комисија за расход; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијима, специјалистичким струковним студијима, односно на основним студијима у трајању од најмање 

4 године, или специјалистичким студијима на факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни и евиденциони послови руковања имовином 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Контролише евиденције са књиговодственим евиденцијама; припрема документацију 

за усаглашавање књиговодственог стања са годишњим пописом имовине и обавеза; усаглашава 

књиговодствено стање основних средстава са финансијским рачуноводством; сачињава извештаје о предлоге 

за расход и отпис оштећеног и дотрајалог инвентара; помаже у раду пописних комисија при редовним и 

ванредним пописима, као и при раду комисија за расход; стара се о ажурности евиденције основних 

средстава, ситног инвентара и потрошног материјала; стара се о вођењу евиденција и контролише евиденције 

са књиговодственим евиденцијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијима, специјалистичким струковним студијима, односно на основним студијима у трајању од најмање 

4 године, или специјалистичким студијима на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-административни и евиденциони послови руковања имовином 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Контролише евиденције са књиговодственим евиденцијама; учествује у припреми 

нацрта аката којима се уређује начин и поступак евиденције и руковања имовином; сачињава предлоге за 

расход и отпис оштећеног и дотрајалог инвентара; стара се о усаглашавању књиговодственог стања са 

годишњим пописом имовине и обавеза; контактира са сарадницима по питању имовине града Београда; 

помаже у раду пописних комисија при редовним и ванредним пописима, као и при раду комисија за расход; 

стара се о ажурности евиденције основних средстава, ситног инвентара и потрошног материјала; прати стање 

евидентиране имовине и по потреби учествује у пословима руковаоца имовином; обавља друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких или техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
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струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца 

у складу са законом, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-административни послови руковања имовином 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Контролише евиденције са књиговодственим евиденцијама уз надзор непосредног 

руководиоца; учествује у припреми нацрта аката којима се уређује начин и поступак евиденције и руковања 

имовином; сачињава предлоге за расход и отпис оштећеног и дотрајалог инвентара; стара се о усаглашавању 

књиговодственог стања са годишњим пописом имовине и обавеза; контактира са сарадницима по питању 

имовине града Београда; помаже у раду пописних комисија при редовним и ванредним пописима, као и при 

раду комисија за расход; стара се о ажурности евиденције основних средстава, ситног инвентара и потрошног 

материјала; прати стање евидентиране имовине и по потреби учествује у пословима руковаоца имовином; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких или техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца 

у складу са законом, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови руковаоца имовине 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Стара се о инвентару и води прописане евиденције; врши пријем, ускладиштење и 

издавање опреме; врши сравњивање евиденције са књиговодственим евиденцијама; издаје документа о 

материјалном задужењу за набављена средства-реверс; сачињава предлоге за расход и отпис оштећеног и 

дотрајалог инвентара; учествује у обављању годишњег пописа, као и при раду комисија за расход; води књиге 

реверса за издата средства; обавља и друге послове по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови руковаоца имовине – Евидентичар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши пријем, ускладиштење и издавање опреме; врши распоређивање опреме и ситног 

инвентара корисницима по објектима; сарађује са лицима непосредно вишег звања око одржавање опреме и 

преузима сервисирану опрему; учествује у обављању годишњег пописа имовине и обавља друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови руковаоца имовине – Администратор 

Звање: Референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове пријема и издавања опреме; стара се о инвентару и води прописане 

евиденције; учествује у изради предлога за сервисирање и поправку постојеће опреме; помаже у раду 

приликом сачињавања предлога за расход и отпис оштећеног и дотрајалог инвентара; помаже у раду 

пописних комисија при редовним и ванредним пописима, као и при раду комисија за расход; учествује у 

сравњивању евиденције са књиговодственим евиденцијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 3 године радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И 

ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад запослених у Сектору; учествује у стручној 

изради нацрта и предлога општих аката из области инвестиционог и текућег одржавања; даје стручна 

мишљења и објашњења у вези примене прописа из области Сектора, прати и анализира рад унутрашњих 

јединица и сектора у целини; предлаже потребне мере за унапређење рада Сектора; припрема и саставља 

планове, извештаје, анализе и информације из области утврђеног делокруга рада Сектора; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 7 година радног искуства у струци, положен 

државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одсек за административне послове 

 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, организује и надзире рад запослених у Одсеку; стара се о уредном, 

благовременом и законитом обављању послова и радних задатака из делокруга Одсека и о радној 

дисциплини; распоређује послове у Одсеку непосредним извршиоцима и даје конкретна упутства за рад и 

врши надзор над њиховим радом; израђује извештаје о резултатима рада, води евиденцију рада службеника; 

сарађује са другим одсецима и секторима ради давања информација из надлежности одсека; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Пословни секретар за потребе органа Града 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља административно-техничку обраду примљених аката и других поднесака; води 

евиденцију о примљеној пошти; чува и архивира предмете; води евиденције о састанцима; прима странке и 

даје обавештења; води евиденцију и чува копије службених преписки; врши требовање канцеларијског 

материјала и његово издавање; врши пријем и распоред поште; прима и распоређује материјале за седнице и 

састанке; води евиденцију о утрошку средстава за репрезентацију и други послови по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године, најмање 3 године 

радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном 

месту. 

 Пословни секретар 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Врши пријем, распоређивање и евидентирање поште; води евиденцију о примљеној 

пошти; чува и архивира предмете; води евиденције о састанцима; прима странке и даје обавештења; води 

евиденцију и чува копије службених преписки; врши требовање канцеларијског материјала и његово 

издавање; прима и распоређује материјале за седнице и састанке; води евиденцију о утрошку средстава за 

репрезентацију и други послови по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године и завршен 

приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички секретар за потребе органа Града 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 13 

Опис послова: Обавља административно-техничке послове у вези са примљеним актима и води 

евиденције о истима; архивира предмете; обавља директну и телефонску комуникацију са странкама; врши 

пријем и слање факсова и електронске поште ради ефикасног преношења информација; обавља послове у 

вези са заказивањем, евиденцијом и организацијом састанака; води евиденције о састанцима; прима и 

отпрема пошту; води евиденцију о завођењу и развођењу предмета; архивира предмете; води евиденцију и 

чува копије службених преписки; врши требовање канцеларијског материјала и његово издавање; обавља 

послове у вези коришћења службених возила, утрошка репрезентације, путних налога, употребе печата; 

прима и распоређује материјале за седнице и састанке; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за опште послове 

 Начелник одељења 

Звање: Намештеник I врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и руководи радом Одељења; стара се о уредном, благовременом и 

законитом обављању послова и радних задатака из делокруга Одељења и о радној дисциплини; распоређује 

послове у Одељењу на непосредне извршиоце и врши надзор над њиховим радом; пружа стручну помоћ 

запосленима у Одељењу; стара се за законито и благовремено обављање послова из делокруга Одељења; 

сарађује са другим организационим јединицама Градске управе ради благовременог вршења послова из 

делокруга Одељења; саставља извештаје, информације и планове у складу са указаним потребама; врши и 

друге послове по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету и 1 година радног искуства. 

 Послови библиотекара 

Звање: Намештеник III врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад библиотеке за потребе свих корисника услуга Секретаријата, као и 

одборника у Скупштини града; врши претплату и набавку књига и публикација; води евиденције о 

библиотечком фонду и друге евиденције у вези са финансијско-материјалним задужењима библиотеке; врши 

дистрибуцију приспелих службених листова; стара се о повезивању часописа, службених гласила и осталог 

библиотечког материјала; води финансијско-материјално задужење библиотеке, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијима, односно на студијима у 

трајању од три године, најмање 1 година радног искуства. 

Одсек за опште послове у објекту Градске управе „Стари двор” 

 Шеф одсека 

Звање: Намештеник III врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и руководи радом Одсека; стара се о набавци канцеларијског и потрошног 

материјала за све кориснике органа Града у објекту; води евиденцију пријављених кварова на инсталацијама, 

уређајима и опреми и предузима мере ради отклањања истих; води евиденцију пријава насталих штета и 
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крађа у објекту и предузима мере у складу са законом и интерним процедурама; оверава записник о 

извршеним услугама и пословима а према указаним потребама; стара се о вођењу евиденције о утрошку 

електричне енергије, телефонским трошковима и о утрошку воде и по указаној потреби врши рекламацију 

тих рачуна и стара се о организовању свих репрезентативних и других скупова који се у објекту одржавају; 

израђује извештај о стању уређаја и инсталација и обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСП 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године, најмање 1 година 

радног искуства. 

 Послови опремања сала и канцеларија за потребе рада органа Града 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Стара се о обављању свих физичких послова за потребе рада органа града; обавља 

физичке послове за припрему сала, просторија за одржавање седница и канцеларија, састанака и 

манифестација; врши премештање и испоруку канцеларијског намештаја и канцеларијског материјала; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 1 година радног искуства. 

 Послови руковања и одржавања уређаја за озвучење и снимање 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове у вези са одржавањем уређаја и инсталација за озвучење сала за 

седнице и пријеме; рукује апаратима и уређајима за озвучење и снимање; врши снимање седница и 

репродуковање снимљеног материјала за потребе органа Града; користи персонални рачунар и оперативне 

програме за обраду материјала и базе података за седнице; прави распоред коришћења сала за презентације 

и води евиденцију о томе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 1 година радног искуства. 

 Послови одржавања хигијене 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове одржавања чистоће, хигијенских услова и уређење објеката, 

просторија прилазних стаза и дворишта објекта; стара се о одржавању инвентара, опреме и објеката; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 6 месеци радног искуства. 

 Помоћни послови 

Звање: Намештеник V врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља помоћне и манипулативне послове; одржавање чистоће у просторијама зграда 

органа Града, на прилазима, на терасама и другим просторијама; стара се одлагању, замени и враћању 

амбалаже; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Основно образовање и најмање 6 месеци радног искуства. 

Одсек за опште послове у објектима Градске управе Трг Николе Пашића бр. 6, Тиршова бр. 1 и 

Макензијева бр. 31 

 Шеф одсека 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и руководи радом Одсека; стара се о уредном, благовременом и законитом 

обављању послова из делокруга Одсека и о радној дисциплини; стара се о вођењу евиденције о утрошку 

електричне енергије, телефонским трошковима и о утрошку воде и по указаној потреби врши рекламацију 

тих рачуна; стара се о организовању свих репрезентативних и других скупова који се у објекту одржавају; 



794 

израђује извештај о стању уређаја и инсталација, раду даваоца услуга обезбеђења, раду даваоца услуга 

одржавања чистоће; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 3 године радног искуства. 

 Послови опремања сала и канцеларија за потребе рада органа Града 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Стара се о обављању свих физичких послова за потребе рада органа града; обавља 

физичке послове за припрему сала, просторија за одржавање седница и канцеларија, састанака и 

манифестација; врши премештање и испоруку канцеларијског намештаја и канцеларијског материјала; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 6 месеци радног искуства. 

 Послови телефонисте оператера-техничара 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши укључивање и искључивање телефонске централе и даје улазно-излазне везе 

преко централе; даје обавештења о бројевима телефона и локала; води евиденцију о нарученим везама за 

међумесне и међународне телефонске разговоре; пријављује кварове на телефонској централи; врши ситне 

поправке на телефонској централи и друге послове везане за руковање телефонском централом; сарађује са 

унутрашњим организационим јединицама ПТТ-а; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 1 година радног искуства. 

 Послови телефонисте-оператера 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 4 

Опис послова: Врши укључивање и искључивање телефонске централе и даје улазно-излазне везе 

преко централе; даје обавештења о бројевима телефона и локала; води евиденцију о нарученим везама за 

међумесне и међународне телефонске разговоре; пријављује кварове на телефонској централи; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 6 месеци радног искуства. 

 Послови телефонисте 

Звање: Намештеник V врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши укључивање и искључивање телефонске централе и даје улазно-излазне везе 

преко централе; даје обавештења о бројевима телефона и локала; води евиденцију о нарученим везама за 

међумесне и међународне телефонске разговоре; пријављује кварове на телефонској централи; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Основно образовање и најмање 6 месеци радног искуства. 

Одсек за штампање и умножавање материјала у објекту Градске управе Трг Николе Пашића бр. 6. 

 Шеф одсека 

Звање: Намештеник I врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Стара се о благовременом и квалитетном извршавању послова у штампарији; прима 

налоге за рад и распоређује послове радницима; стара се о чувању, одржавању и правилном коришћењу свих 

машина и апарата и њиховом редовном одржавању; требује репродукциони и други потрошни материјал и 

стара се о његовом рационалном трошењу; обрачунава дневни и месечни учинак радника у штампарији; 

сарађује са шефом дактилобироа у избору најрационалнијег начина умножавања материјала, сарађује са 

Секретаријатом за скупштинске послове и прописе у утврђивању приоритета, паковању и експедовању 

материјала за потребе органа Града и њихових радних тела и непосредно обавља послове на умножавању 

материјала; обавља и друге послове по налогу руководиоца; 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области, односно стручне области у оквиру образовно 

научног поља друштвено хуманистичких или техничких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и најмање 2 године 

радног искуства. 

 Послови организације, штампања и умножавања материјала 

Звање: Намештеник II врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и врши припрему материјала за умножавање на офсет машинама, 

гештетнерима и фотокопир апаратима; стара се о квалитету одштампаног материјала и правилној употреби 

и коришћењу машина и других уређаја у штампарији и њиховом чувању од оштећења; стара се о одржавању 

штампарских машина; води дневне листе о обављеним пословима и оствареном учинку; припрема извештаје 

о стању и коришћењу средстава за рад; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области, односно стручне области у оквиру образовно 

научног поља друштвено хуманистичких или техничких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету и најмање 1 година 

радног искуства. 

 Послови офсетмашинисте 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове умножавање материјала на офсет машинама, гештетнерима и фотокопир 

апаратима; стара се о квалитету одштампаног материјала и правилној употреби и коришћењу машина и других 

уређаја у штампарији и њиховом чувању од оштећења; редовно чисти и одржава штампарске машине; води 

дневне листе о обављеним пословима и оствареном учинку; води евиденцију о свом раду, утрошку материјала, 

обавља техничке послове у штампарији и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 1 година радног искуства. 

 Књиговезачки послови 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши машинско и ручно комплетирање одштампаног материјала и стара се о њиховој 

благовременој дистрибуцији; обавља броширање повеза и других књиговезачких послова; по потреби врши 

умножавање материјала; води евиденцију о свом раду, утрошку материјала и обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 1 година радног искуства. 

Одсек за опште послове у објекту Градске управе 27. марта бр. 43–45 

 Шеф одсека 

Звање: Намештеник I врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и руководи радом Одсека; стара се о уредном, благовременом и законитом 

обављању послова и радних задатака из делокруга Одсека и о радној дисциплини; стара се о постављању 

натписа на згради и унутар објекта; стара се о набавци канцеларијског и потрошног материјала за све 

кориснике у објекту; пријављује кварове на инсталацијама, уређајима и опреми; врши пријаве насталих штета 

и крађа у објекту; стара се о опремању просторија погодном опремом и обезбеђењу других услова за рад 

корисника; врши оверу рачуна за извршене услуге или набавку канцеларијског и другог материјала и опреме 

и стара се о благовременој достави рачуна; стара се о обезбеђењу објекта; врши распоред сала за седнице и 

састанке; стара се о квалитетном и благовременом извршавању уговорених услуга које се односе на објекат; 

стара се о вођењу евиденције о утрошку електричне енергије, телефонским трошковима и о утрошку воде и 
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по указаној потреби врши рекламацију тих рачуна; стара се о организовању свих репрезентативних и других 

скупова који се у објекту одржавају; израђује извештај о стању уређаја и инсталација; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области, односно стручне области у оквиру образовно 

научног поља друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства. 

 Послови праћења рада даваоца услуга, руковања и одржавања уређаја за озвучење и снимање 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прати рад даваоца услуга текућег одржавања у објектима и о томе сачињава 

информације и извештаје; врши мануелне послове одржавања уређаја и инсталација за озвучење сала; рукује 

апаратима и уређајима за озвучење и снимање; врши снимање седница и репродуковање снимљеног 

материјала за потребе органа Града; прави распоред коришћења сала за презентације и води евиденцију о 

томе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 1 година радног искуства. 

 Послови телефонисте-оператера 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши укључивање и искључивање телефонске централе и даје улазно-излазне везе 

преко централе; даје обавештења о бројевима телефона и локала; води евиденцију о нарученим везама за 

међумесне и међународне телефонске разговоре; пријављује кварове на телефонској централи; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 1 година радног искуства. 

 Послови телефонисте 

Звање: Намештеник V врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши укључивање и искључивање телефонске централе и даје улазно-излазне везе 

преко централе; даје обавештења о бројевима телефона и локала; води евиденцију о нарученим везама за 

међумесне и међународне телефонске разговоре; пријављује кварове на телефонској централи; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Основно образовање са стеченом или признатом стручном оспособљеношћу, најмање 6 

месеци радног искуства. 

Одсек за централни магацин у објекту Градске управе 27. марта бр. 43–45 

 Шеф одсека 

Звање: Намештеник III врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и руководи радом Одсека; непосредно обавља сложеније послове из 

делокруга Одсека и даје стручна упутства радницима у извршавању њихових задатака и послова; стара се о 

уредном, благовременом и законитом обављању послова и радних задатака из делокруга Одсека и о радној 

дисциплини; прима налоге за рад и распоређује послове извршиоцима; прима, складишти и чува канцеларијски 

материјал, ситан инвентар, потрошни материјал и технички материјал; врши издавање материјала по 

требовањима корисника; комплетира документацију о улазу материјала и основних средстава; израђује 

периодичне прегледе о издатом материјалу и основним средствима по организационим јединицама; води 

картотеке материјалног књиговодства за канцеларијски материјал, потрошни материјал и основна средства; 

врши сравњивање картотеке са евиденцијама у рачуноводству; стара се о снабдевености магацина потребном 

врстом и количином материјала; израђује месечне прегледе о стању залиха по врсти, количини и вредности; 

одговоран је за финансијско-материјално задужење магацина; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијима, односно на студијима у трајању од три године, најмање 1 година 

радног искуства. 

 Магационер 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прима, складишти и чува канцеларијски материјал, ситан инвентар, потрошни 

материјал и технички материјал; врши издавање материјала по требовањима корисника; комплетира 

документацију о улазу материјала; израђује периодичне прегледе о издатом материјалу по организационим 

јединицама; води картотеке материјалног књиговодства за канцеларијски материјал, потрошни материјал и 

основна средства; врши сравњивање картотеке са евиденцијама у рачуноводства; стара се о снабдевености 

магацина потребном врстом и количином материјала; израђује месечне прегледе о стању залиха по врсти, 

количини и вредности; одговоран је за финансијско-материјално задужење магацина; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 1 година радног искуства. 

Група за штампање и умножавање материјала у објекту Градске управе 27. марта бр. 43–45 

 Руководилац групе 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Стара се о благовременом и квалитетном извршавању послова у штампарији; прима 

налоге за рад и распоређује послове радницима; стара се о чувању, одржавању и правилном коришћењу свих 

машина и апарата и њиховом редовном одржавању; требује репродукциони и други потрошни материјал и 

стара се о његовом рационалном трошењу; обрачунава дневни и месечни учинак радника у штампарији; 

сарађује са шефом дактилобироа у избору најрационалнијег начина умножавања материјала; сарађује са 

Секретаријатом за скупштинске послове и прописе ради утврђивања приоритета, паковања и експедовања 

материјала за потребе органа Града и њихових радних тела; непосредно обавља послове на умножавању 

материјала; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 1 година радног искуства. 

 Послови умножавања материјала – Манипулативни послови 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши умножавање материјала на фотокопир апаратима; стара се о квалитету 

одштампаног материјала и правилној употреби и коришћењу фотокопир апарата и њиховом чувању од 

оштећења, редовно чисти и одржава фотокопир апарате; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 1 година радног искуства. 

Одсек за опште послове у објекту Градске управе Краљице Марије бр. 1 

 Шеф одсека 

Звање: Намештеник I врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и руководи радом Одсека; непосредно обавља најсложеније послове из 

делокруга Одсека и даје стручна упутства радницима у извршавању њихових задатака и послова; стара се о 

уредном, благовременом и законитом обављању послова и радних задатака из делокруга Одсека и о радној 

дисциплини; стара се о постављању натписа на згради и унутар објекта; стара се о набавци канцеларијског и 

потрошног материјала за све кориснике у објекту; пријављује кварове на инсталацијама, уређајима и опреми; 

врши пријаве насталих штета и крађа у објекту; стара се о опремању просторија погодном опремом и 

обезбеђењу других услова за рад корисника; врши оверу рачуна за извршене услуге или набавку 

канцеларијског и другог материјала и опреме и стара се о благовременој достави рачуна; стара се о 

обезбеђењу објекта; врши распоред сала за седнице и састанке; стара се о квалитетном и благовременом 

извршавању уговорених услуга које се односе на објекат; стара се о вођењу евиденције о утрошку електричне 
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енергије, телефонским трошковима и о утрошку воде и по указаној потреби врши рекламацију тих рачуна; 

израђује извештај о стању уређаја и инсталација; стара се о благовременом и квалитетном извршавању 

послова у магацину; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области, односно стручне области у оквиру образовно 

научног поља друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци. 

 Послови штампања и умножавања материјала 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши штампање и умножавање материјала на штампарским машинама и фотокопир 

апаратима; стара се о квалитету одштампаног материјала и правилној употреби и коришћењу машина и 

њиховом чувању од оштећења; редовно чисти и одржава штампарске машине; води дневне листе о 

обављеним пословима и оствареном учинку; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 1 година радног искуства. 

 Послови праћења рада даваоца услуга, руковања и одржавања уређаја за озвучење и 

снимање 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прати рад даваоца услуга текућег одржавања у објектима и о томе сачињава 

информације и извештаје; врши мануелне послове одржавања уређаја и инсталација за озвучење сала; рукује 

апаратима и уређајима за озвучење и снимање; врши снимање седница и репродуковање снимљеног 

материјала за потребе органа Града; прави распоред коришћења сала за презентације и води евиденцију о 

томе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 1 година радног искуства. 

Одељење за инвестиције и инвестиционо и текуће одржавање, коришћење и одржавање средстава за 

АОП-а 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и руководи радом Одељења, планира, усмерава и надзире рад запослених у 

Одељењу, непосредно обавља најсложеније послове из делокруга рада Одељења; прати и процењује потребе 

за извођењем инвестиционих радова из области електротехнике и телекомуникације у објектима Градске 

управе; саставља програме, планове и извештаје из области инвестиционог и текућег одржавања и прати 

целокупан поступак свих радова из делокруга рада Одељења; стара се о припреми пројектне документације 

и о прибављању потребних дозвола и сагласности за извођење инвестиционих радова из делокруга рада 

Одељења и из области електротехнике и телекомуникације; обавља послове у вези припреме и израде 

финансијског плана Одељења и Секретаријата; припрема потребну документацију за потребе спровођења 

поступака набавки; координира активности са извођачима уговорених инвестиционих радова и надзорним 

органима као и са пружаоцима услуга из области електротехнике и телекомуникације; учествује у раду 

Комисија за јавне набавке из делокруга рада Одељења; врши контролу рачуна и ситуација за изведене радове 

у смислу сагласности са закљученим уговорима и врши надзор на пословима постављања и одржавања 

рачунарске мреже и информатичке опреме; врши контролу и пријем изведених радова; стара се о уредном, 

благовременом и законитом обављању послова и радних задатака из делокруга Одељења и радној 

дисциплини; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко или машинско инжењерство 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама 
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на факултету, положен државни стручни испит, најмање 7 година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Послови архитекте за инвестиције, инвестиционо и текуће одржавање 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове снимања постојећег стања објеката Градске управе и 

припрема предлоге за израду инвестиционих радова; сачињава предмере и предрачуне у вези са извођењем 

инвестиционих радова и радова на текућем одржавању; учествује у изради пројектних задатака и прибавља 

потребне дозволе и сагласности; даје мишљења у вези са пројектима који се односе на инвестиционо 

одржавање објеката и опреме Градске управе; благовремено даје потребне смернице и предлоге о потребним 

инвестицијама и учествује у изради плана инвестиционог одржавања зграда и опреме и координира 

активности са извођачима уговорених инвестиционих радова и надзорним органима; припрема потребну 

документацију и учествује у раду Комисија за јавне набавке из делокруга Одељења, као и у раду Комисија за 

пријем изведених радова и радова текућег одржавања; врши и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области архитектуре на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање 5 година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Стручни послови за област машинског инжењерства за инвестиционо и текуће одржавање 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Снима стање објеката Градске управе и припрема предлоге за извођење инвестиционих 

радова; сачињава предмере и предрачуне у вези са извођењем инвестиционих радова и радова на текућем 

одржавању; учествује у изради пројектних задатака; прибавља потребне дозволе и сагласности и прати 

израду техничке документације; даје мишљења у вези са пројектима који се тичу инвестиционог одржавања 

објеката и опреме Градске управе; благовремено даје потребне смернице и предлоге о потребним 

инвестицијама и учествује у изради плана инвестиционог одржавања зграда и опреме; координира 

активности са извођачима уговорених инвестиционих радова и надзорним органима; припрема потребну 

документацију и учествује у раду Комисија за јавне набавке из делокруга рада Одељења; учествује у раду 

Комисија за пријем изведених радова и радова текућег одржавања; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области машинско инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни послови за област грађевинског инжењерства за инвестиционо и текуће одржавање 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Снима стање објеката Градске управе и припрема предлоге за извођење инвестиционих 

радова из области грађевинског инжењерства; сачињава предмере и предрачуне у вези са извођењем 

инвестиционих грађевинских радова и радова на текућем одржавању, учествује у изради грађевинских 

пројектних задатака; прибавља потребне дозволе и сагласности и прати израду техничке документације; 

благовремено даје потребне смернице и предлоге о потребним инвестицијама и учествује у изради плана 

грађевинског инвестиционог одржавања зграда; координира активности са извођачима радова и надзорним 

органима; учествује у раду Комисија за јавне набавке из делокруга Одељења; учествује у раду Комисија за пријем 

изведених грађевинских радова и радова текућег одржавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области грађевинско инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
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односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни послови електроинжењера за инвестиционо и текуће одржавање 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Снима стање електро инсталација у објектима Градске управе и припрема предлоге за 

извођење инвестиционих електро радова и радова на текућем одржавању електро инсталација; сачињава 

предмере и предрачуне у вези са извођењем инвестиционих електро радова и радова на текућем одржавању 

електро инсталација; учествује у изради пројектних задатака за електро радове и прибавља потребне дозволе 

и сагласности и прати израду техничке документације; благовремено даје потребне смернице и предлоге о 

потребним инвестицијама и учествује у изради плана одржавања електро инсталација зграда и опреме; 

координира активности са извођачима радова и надзорним органима; учествује у раду Комисија за јавне 

набавке из делокруга Одељења; учествује у раду Комисија за пријем изведених радова и радова текућег 

одржавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из стручне области електротехничко инжењерство на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

 Стручни и административни послови инвестиционог и техничког одржавања 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручне и административне послове контроле и верификације достављених 

фактура и друге финансијске документације и врши њихову електронску обраду и припрему документације 

за плаћање; обавља послове у области истраживања тржишта предмета набавки из делокруга Одељења а у 

циљу планирања јавних набавки и прати извршење јавне набавке и реализацију уговора о набавци добара, 

услуга и радова из делокруга Одељења; 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких или техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца 

у складу са законом, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Грађевински техничар за послове инвестиционог и техничког одржавања 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Израђује предмере, предрачуне, скице и другу техничку документацију и врши 

помоћни надзор над извођењем радова које организује и контролише Одељење; координира активности са 

извођачима радова и даваоцима услуга; учествује у раду Комисија за јавне набавке из делокруга рада Одсека; 

учествује у раду Комисија за примопредају радова, опреме и услуга; прикупља и обрађује техничку и 

финансијску документацију; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању грађевинског смера, најмање 5 

година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Оперативни послови одржавања информационих система и технологије 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља оперативне послове одржавања базе података; инсталира, подешава, прати 

параметре рада; детектује кварове на информатичкој опреми; инсталира, подешава, прати параметре рада, 

утврђује и отклања узроке поремећаја у раду системских софтвера и сервиса – електронске поште, интернета 
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и др; утврђује и отклања узроке поремећаја у раду система заштите и контроле приступа и израде резервних 

копија података; води оперативну документацију и евиденцију; требује резервне делове; инсталира 

оперативне системе и друге потребне програме на радне станице; пружа техничку подршку корисницима у 

раду са рачунарском опремом; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање 5 година радног искуства 

у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Систем инжењер информационих система и технологија и одржавања средстава АОП-а 

Звање: Намештеник I врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове у вези са коришћење и одржавање средстава за аутоматску обраду 

података за организационе јединице Градске управе; пружа подршку у пројектовању, имплементацији и 

одржавању интегрисаног система опреме, системског софтвера и оперативних система, информационог 

система заснованог на смарт картицама, система заштите и др.; врши координацију са пружаоцима услуга у 

области информатичких технологија и врши контролу њихових услуга; креирање корисничких профила и 

дефинисање права приступа подацима, врши помоћни надзор на пословима постављања и одржавања 

рачунарске мреже; вођење евиденције информатичке опреме; припрема потребну документацију и учествује 

у раду Комисије за јавне набавке из делокруга Одељења; учествује у раду Комисије за пријем изведених 

радова, услуге и опреме; обавља и друге послове за потребе информативно-техничке подршке у Градској 

управи по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно научног поља 

математичког, рачунарског или техничког смера на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства. 

 Техничар одржавања информационих система и технологије 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Одржава базе података; инсталира, подешава, прати параметре рада; детектује кварове 

на информатичкој опреми; инсталира, подешава, прати параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја 

у раду системских софтвера и сервиса – електронске поште, интернета и др.; инсталира, подешава, прати 

параметре рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у раду система заштите и контроле приступа и израде 

резервних копија података; води оперативну документацију и евиденцију; требује резервне делове; 

инсталира оперативне системе и друге потребне програме на радне станице; пружа техничку подршку 

корисницима у раду са рачунарском опремом; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 1 година радног искуства. 

 Административно-технички послови инвестиционог и техничког одржавања 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Снима и израђује скице постојећег стања и инсталација у објектима; помаже у изради 

предмера радова и уградњи опреме; прикупља потребне и сагласности; даје податке за формирање техничке 

документације и води документацију о истој; координира активности са извођачима радова и пружаоцима 

услуга техничког одржавања; учествује у раду Комисија за јавне набавке из делокруга рада Одсека; учествује 

у раду Комисија за примопредају радова, опреме и услуга; врши и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 1 година радног искуства. 

Одељење за противпожарну заштиту, праћење и реализацију уговора 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и руководи радом Одељења; непосредно обавља најсложеније стручне, 

аналитичке и нормативне послове у вези безбедности и здравља на раду запослених у органима Града; утврђује 
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делокруг Одељења и даје упутства запосленима у извршавању њихових задатака; прати и примењује прописе 

којима је уређена област противпожарне заштите и безбедност на раду, даје инструкције за њихову примену; 

припрема стручна мишљења о нацртима и предлозима аката, као и у вези са применом прописа из надлежности 

Сектора; саставља извештаје, анализе, програме, планове и извештаје из области противпожарне заштите и 

безбедност на раду; непосредно сарађује са другим државним органима и установама ради остваривања 

послова из надлежности Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 7 година радног искуства у струци, положен 

државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-оперативни послови интерне контроле и реализације уговора 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне, аналитичке и нормативне послове у вези са праћењем рада пружаоца 

услуга, инвестиционог и текућег одржавања зграда и опреме Градске управе; води евиденције о 

неисправности на инсталацијама и опреми; утврђује распоред и приоритете појединих радова; организује 

вођење евиденције утрошка потрошног материјала и резервних делова у вези текућег одржавања зграда и 

опреме; учествује у изради предмера и предрачуна потребних радова; учествује у припреми плана потребних 

средстава за извођење радова на инвестиционом и текућем одржавању; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци, положен 

државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Стручно-аналитички послови безбедности и заштите здравља на раду и противпожарне 

заштите интерне контроле и реализације уговора 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и стручно оперативне послове из делокруга безбедности 

и заштите здравља на раду; стара се о набавци ХТЗ опреме и њеном правилном коришћењу; врши пријаве 

повреда на раду надлежним органима и службама и присуствује увиђају; сачињава извештаје о безбедности 

и заштити здравља на раду; извршава послове у вези примене прописа и општих аката о противпожарној 

заштити у управним и репрезентативним зградама који су поверени на управљање Секретаријату; стара се о 

доношењу и ажурирању планова противпожарне заштите и о одржавању инсталација и опреме за 

противпожарну заштиту; врши набавку средстава за противпожарну заштиту и непосредни обилазак 

објеката; израђује извештаје о стању противпожарне заштите; пружа одговарајућу помоћ лицу задуженом за 

послове одбране. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено хуманистичких или техничко-технолошких наука или ИМТ наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 

3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Студијско-аналитички послови праћења реализације уговора о одржавању објеката 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове праћења реализације уговора закључених у вези 

са одржавањем објеката органа града Београда и заједничког блока „27. март”; припрема пројектне задатке, 
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подлоге за пројектовање и учествује у праћењу реализације усвојених пројеката; припрема предмере и 

предрачуне, организационе и структурне шеме за радове на инвестиционом одржавању и прати израду 

техничке документације; прибавља потребне дозволе и сагласности за извођење радова на инвестиционом и 

текућем одржавању; даје мишљења у вези са пројектима који се односе на инвестиционо одржавање објеката 

и опреме Градске управе и учествује у изради плана инвестиционог одржавања зграда и опреме; координира 

активности са извођачима радова и надзорним органима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено хуманистичких или техничко-технолошких наука или ИМТ наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 

3 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на 

радном месту. 

 Стручно-оперативни послови безбедности и заштите на раду 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручно оперативне послове који се односе на област безбедности и заштите 

здравља на раду; контролише правилно коришћење ХТЗ опреме; врши пријаве повреда на раду надлежним 

органима и службама, прати стање у вези са повредама на раду и учествује у опремању и уређивању радног 

места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада; организује превентивне и периодичне прегледе 

и испитивање опреме за рад; свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље 

запослених у ГУ; спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад; сарађује са осигуравајућим 

предузећем у вези исплате премија због повреда на раду и сачињава делове извештаја о безбедности и 

заштити здраваља на раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких или техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца 

у складу са законом, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Послови интерне контроле и анализе 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља послове у вези са праћењем и контролом припреме, уговарања и реализације 

материјално-финансијских и инвестиционих послова Секретаријата уз надзор непосредног руководиоца; 

стара се о реализацији послова у вези са реализацијом захтева, пратеће документације, понуде добављача, 

уговора, пројеката, квалитета и ефикасности реализације послова уговорених у оквиру Секретаријата; 

контролише рад спољних сарадника, евидентира послове и утрошак материјала; сачињава извештаје о 

утврђеном стању и предлаже мере у циљу реализације уговорених радова; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких или техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на 

факултету, завршен приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца 

у складу са законом, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

 Административно-технички послови интерне контроле 

Звање: Намештеник II врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне послове у вези са праћењем и контролом припреме 

инвестиционих послова Секретаријата; евидентира послове и утрошак материјала; сачињава извештаје о 
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изведеним радовима на објектима; врши свакодневно прегледе зграде ради отклањања уочених недостатака 

у оквиру текућег одржавања објекта; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету, најмање 1 година радног искуства. 

СЕКТОР ЗА ПРЕВОЗНЕ И УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ 

 Руководилац сектора 

Звање: Намештеник I врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад запослених у Сектору; обавља најсложеније 

послове из делокруга Сектора и даје упутства извршиоцима у извршавању њихових задатака; учествује у 

изради нацрта и предлога општих аката из оквира делокруга Сектора; стара се о правилном и законитом 

спровођењу прописа из области саобраћаја; прикупља и обрађује податке о извршењу послова у Сектору и 

припрема најсложеније анализе и извештаје из делокруга Сектора и предлаже мере у циљу реализације и 

ефикасности рада; сарађује са руководиоцима унутрашњих јединица о дневном распореду послова и 

анализира реализацију истих; стара се о изради нацрта појединачних аката у вези са вршењем послова из 

надлежности Сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног 

поља друштвено хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 

године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 3 године радног искуства. 

Одељење за превозне услуге 

 Начелник одељења 

Звање: Намештеник I врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и руководи радом Одељења; стара се о примени прописа који се односе на 

начин и услове коришћења возног парка; припрема аналитичко-информативне материјале који се односе на 

питања из делокруга Одељења; стара се о радној дисциплини; учествује у припреми плана потребних 

средстава за рад Одељења; израђује предлоге дневног, недељног и месечног распореда возача, врши распоред 

возила и возача по захтевима корисника; прима налоге за вожњу и обезбеђује благовремено извршење 

превоза; издаје и прима путне налоге; израђује месечне извештаје о утрошку горива; води евиденцију о раду 

возила и возача; води евиденцију о броју прекршаја и саобраћајних незгода у којима су учествовала службена 

возила; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету, најмање 1 година радног искуства. 

 Послови безбедности и контроле саобраћаја 

Звање: Намештеник II врста радних места Број извршилаца: 2 

Опис послова: Пружа стручна упутства из области безбедности саобраћаја свим возачима који користе 

возила града Београда и израђује упутства из области саобраћаја за њихову примену; стара се о унапређивању 

и модернизацији рада из области безбедности саобраћаја; врши анализу саобраћајних незгода и штета 

причињених на возилима и предлаже даљу употребу возила; израђује периодичне и годишње извештаје по 

питању безбедности и потрошње; врши контролу потрошње горива и даје предлоге за рационалну 

експлоатацију возила у граду; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету и најмање 1 година радног искуства. 

 Послови евиденције саобраћаја 

Звање: Намештеник II врста радних места Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове у вези путних налога, пређене километраже, утрошку горива, броју 

остварених путовања; стара се о радном времену запослених; правовремено упућује запослене возаче на 

редовне и ванредне лекарске прегледе; стара се о осигурању и регистрацији возила; води евиденцију 

паркирања и гаражирања возила; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 

специјалистичким студијама на факултету и најмање 1 година радног искуства. 

Одсек превозних услуга 

 Шеф одсека 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и руководи радом Одсека; израђује предлоге дневног, недељног и месечног 

распореда возача; врши распоред возила и возача по захтевима корисника; прима налоге за вожњу и 

обезбеђује благовремено извршење превоза; издаје и прима путне налоге; израђује месечне извештаје о 

утрошку горива; води евиденцију о раду возача; води евиденцију о саобраћајним прекршајима; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање, возачки испит „Б“ категорије и најмање 

3 године радног искуства. 

 Возач 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 32 

Опис послова: Управља службеним возилом према распореду који му одреди шеф одсека; преузима 

путне налоге за вожњу, врши проверу да ли је налог попуњен и оверен; пре почетка вожње врши визуелни 

преглед возила, обавештава лице задужено за техничку исправност о уоченим оштећењима; уредно и 

прецизно попуњава путни налог; води прописану евиденцију о утрошку горива; врши предају рачуна 

начелнику Одељења за утрошено гориво и остале трошкове уз уредно правдање; месечно подноси писани 

извештај начелнику Одељења о пређеним километрима, времену употребе возила, сврху службеног пута, 

количини утрошеног горива и мазива и имена корисника возила; стара се о исправности и естетском изгледу 

возила, одржава хигијену возила; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање, возачки испит „Б” категорије и најмање 

1 година радног искуства. 

 Диспечер-возач 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши послове распореда возача и издавања радних налога по захтевима корисника; 

прима налоге за вожњу и обезбеђује благовремено извршавање превоза; води евиденцију о раду возила и 

возача; извршава налоге у вези са превозом хитне природе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање, возачки испит „Б“ категорије и најмање 

1 година радног искуства. 
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 Диспечер 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши послове распореда возача и издавања радних налога по захтевима корисника; 

прима налоге за вожњу и обезбеђује благовремено извршавање превоза; води евиденцију о раду возила и 

возача; извршава налоге у вези са превозом хитне природе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање, возачки испит „Б“ категорије и најмање 

1 година радног искуства. 

Одсек за техничко одржавање возила 

 Шеф одсека 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује и руководи радом Одсека; стара се о радној дисциплини; учествује у 

припреми плана потребних средстава за рад Одсека; води евиденцију о регистрацијама, исправности возила 

и штетама насталим на возилима и о томе сачињава извештаје; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање, возачки испит „Б“ категорије и најмање 

2 године радног искуства. 

 Аутомеханичар 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 2 

Опис послова: Израђује месечне извештаје о утрошку ауто делова и потрошног материјала; врши 

занатске послове одржавања службених аутомобила; врши мање поправке на службеним аутомобилима; 

врши контролу јутарњег изласка аутомобила у саобраћај; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање, возачки испит „Б” категорије и најмање 

1 година радног искуства. 

 Перач аутомобила – Манипулативни послови 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши послове унутрашњег и спољашњег чишћења, прања и одржавања службених 

аутомобила; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање, возачки испит „Б” категорије и најмање 

6 месеци радног искуства. 

Одељење за угоститељске услуге 

 Начелник одељења 

Звање: Намештеник I врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире рад запослених у Одељењу и распоређује 

послове на унутрашње јединице; стара се о примени посебних прописа из области угоститељства, заштите 

од пожара и заштите на раду радника Одељења; сарађује са извршиоцима на пословима протокола и 

надлежним инспекцијским органима у поступку контроле примене ових прописа и с тим у вези предузима 

мере ради поступања по налозима и донетим решењима тих органа; израђује предлоге ценовника услуга, 

предлаже план набавки за потребе Одељења; организује пружање угоститељских услуга у објектима Градске 

управе; организује и контролише снабдевање ресторана и бифеа; предлаже набавке и отпис средстава и 

ситног инвентара за угоститељство као и адаптације и уређење ресторана и бифеа; предлаже финансијски 

план и даје извештај о финансијском пословању Одељења; саставља анализе, извештаје и информације о раду 

Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких наука или стручне области у оквиру образовно научног поља техничко-технолошких наука 
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на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама 

на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци. 

Одсек за евиденционо-административне и магацинске послове 

 Шеф одсека 

Звање: Намештеник I врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, руководи и одговара за рад Одсека, непосредно руководи пословима 

набавке робе и потрошног материјала, прати реализације уговора, сачињава рекламационе записнике, 

контролише стање робе у магацину и залихе робе у магацинима по објектима, води евиденцију о основним 

средствима и ситном инвентару, стара се о асортиману, квалитету и количини робе за потребе угоститељске 

јединице, води књиге о пословању и контролише пописе робе у угоститељским јединицама, контролише и 

оверава требовања за примљену робу за потребе кухиња и шанкова, контролише исправност фактура, 

одговоран је за спровођење мера заштите на раду, доставља потребе за израду плана јавних набавки, 

сачињава техничке спецификације за набавку хране и пића и других потреба Одељења, учествује у контроли 

пописа и предлаже набавку ситног инвентара као и отпис ситног инвентара и основних средстава, обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких наука или стручне области у оквиру образовно научног поља техничко-технолошких наука 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама 

на факултету, најмање 3 године радног искуства у струци. 

 Евиденциони послови руковања имовином 

Звање: Намештеник II врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Стара се о инвентару и води прописане евиденције; врши сравњивање евиденција са 

књиговодственим евиденцијама; издаје документа о пријему робе – материјалном задужењу за набављена 

средства (улаз); сачињава предлоге за расход оштећеног и дотрајалог инвентара и отпис; присуствује раду 

пописних комисија при редовним и ванредним пописима као и при раду комисија за расход; стара се о 

снабдевености магацина свом неопходном робом и намирницама неопходним за рад угоститељских 

јединица; стара се о квалитету и квантитету финалних производа примењујући утврђене нормативе посебно 

у области здравствене исправности хране и хигијене просторија и запослених у кухињама и 

посластичарници; стара се о благовременом требовању потребних намирница за рад кухиња и 

посластичарнице; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено 

хуманистичких наука или стручне области у оквиру образовно научног поља техничко-технолошких наука 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама 

на факултету, најмање 1 година радног искуства у струци. 

 Административно-евиденциони послови 

Звање: Намештеник III врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административне послове, врши сравњивање евиденција са књиговодственим 

евиденцијама; врши евиденцију образаца издатим у складу са НСРР стандардом и прати примену прописа у 

складу са НСРР стандардом; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године и најмање 2 године 

радног искуства. 
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 Оперативни послови набавке 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши набавку робе – намирница по захтеву магационера и руководилаца 

угоститељских јединица; стара се о квалитету, квантитету и ценама робе коју купује; стара се о хигијени 

намирница; при набавкама прикупља понуде и врши избор најповољнијег понуђача; обрађује документацију 

о извршеним набавкама и предаје је на исплату; стара се о снабдевености магацина и неопходним залихама; 

води евиденцију о извршеним набавкама; прима требовања и стара се о њиховој потпуној реализацији; стара 

се о благовременом фактурисању извршених набавки; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање и најмање 1 година радног искуства. 

Одсек за угоститељске услуге у објектима Градске управе „Стари двор”, Трг Николе Пашића бр. 6, 

Тиршова бр. 1 и 3 и Макензијева бр. 31 

 Шеф одсека 

Звање: Намештеник III врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, руководи и одговара за рад Одсека; непосредно руководи рестораном; 

стара се о квалитету услуга у угоститељским јединицама; стара се за асортиман, квалитет и количине робе за 

потребе угоститељских јединица; стара се о дневном пазару и за материјално-финансијско пословање 

јединица; врши дешифровање каса у угоститељским јединицама; води књиге о пословању и контролише 

пописе шанкова као и периодичне пописе шанкова; стара се о периодичном попису робе у угоститељским 

јединицама; са шефом кухиње саставља дневни јеловник и стара се о асортиману, квалитету и исправности 

јела; контролише и оверава требовања за примљену робу у кухињи и шанку; контролише исправност наплата 

пружених услуга; одговоран је за спровођење мера заштите на раду; стара се о редовним санитарним 

прегледима и о радној одећи радника угоститељских јединица; стара се за правилан рад у угоститељским 

јединицама; испоставља фактуре за пријеме које опслужују, по налогу руководиоца организује послужење 

на пријемима и другим скуповима; предлаже набавку робе и ситног инвентара као и отпис ситног инвентара; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно студијама у трајању од 3 године; најмање 3 године радног 

искуства. 

Група за послове кулинарства 

 Руководилац групе – Главни кувар 

Звање: Намештеник III врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља занатске послове и организује рад запослених у кухињи и одговара за 

квалитетно обављање послова у кухињи; задужује се робом и инвентаром за кухињу; са руководиоцем 

јединице поручује и прима потребну робу за кухињу и саставља понуде за пријем и свечане оброке и 

учествује у утврђивању норматива и одређивању избора дневних јела; припрема сва хладна и топла јела и 

специјалитете; издаје примљена јела по нормативима и прима каса блокове; одговара за хигијену кухињског 

простора и радника у кухињи; врши контролу и одговара за санитарну исправност животних намирница; 

стара се о правилном коришћењу кухињских апарата; поред кулинарских послова по потреби обавља и 

месарске послове; пријављује кварове уређаја; предлаже набавку и отпис кухињског инвентара; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области угоститељства на основним академским студијама у 

обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно студијама у трајању од 3 

године и најмање 3 године радног искуства у струци. 

 Кувар 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 4 

Опис послова: Припрема све врсте јела и специјалитете са роштиља који се припремају у објектима; 

прима робу са главним куваром; стара се о правилном припремању и сервирању јела по нормативима; стара 

се о одржавању чистоће и хигијене у кухињским просторијама и инвентару; врши обраду меса за дневну 



809 

потрошњу; припрема и издаје хладна и топла јела и прима каса блокове и контролише маркирање; по потреби 

пере неопходно посуђе: обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање угоститељско-кулинарског смера и 

најмање 1 година радног искуства. 

 Помоћни кувар 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Припрема све врсте топлих и хладних јела и јела са роштиља која се спремају у објекту; 

стара се за правилно припремање и сервирање јела по нормативима, чистоћу и хигијену кухињских 

просторија и инвентара; по потреби пере неопходно посуђе по налогу шефа кухиње; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању или стечено 

специјалистичко образовање угоститељско-кулинарског смера и најмање 1 година радног искуства. 

 Помоћни радник у кухињи – Манипулативни послови 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља занатске и манипулативне послове на чишћењу поврћа и осталих намирница 

за припремање топлих и хладних јела и учествује у припремању истих; припрема и издаје салате и топле 

напитке; пере и одржава посуђе, инвентар, фрижидере и машине; одржава чистоћу и хигијену кухињских 

просторија; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Основно образовање и најмање 6 месеци радног искуства. 

Група за послове услуживања 

 Руководилац групе – Конобар 

Звање: Намештеник III врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује примену свих врста и начина услуживања; послужује госте, сервира храну 

и пиће на свечаним пријемима, коктелима, седницама, стара се о квалитетном и благовременом извршењу 

услуга; води евиденцију о пруженим и издатим услугама, организује рад групе и обавља друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области угоститељства на основним академским студијама у 

обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно студијама у трајању од 3 

године и најмање 2 године радног искуства. 

 Конобар 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 5 

Опис послова: Послужује кориснике у просторијама бифеа и кабинетима, односно салама у којима се 

одржавају седнице и састанци; стара се за извршене услуге и њихово наплаћивање; стара се за исправност 

услуга и пословања; стара се о хигијени инвентара и просторија у којима врши конобарске услуге као и за 

личну хигијену; свакодневно уредно предаје дневне пазаре и рачуне руководиоцу јединице; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање угоститељског смера и најмање 1 година 

радног искуства. 

 Кафе кувар 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 4 

Опис послова: Врши послове кувања кафе; прима поруџбине; врши одржавање чистоће инвентара и 

просторија бифеа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање угоститељског смера и најмање 1 година 

радног искуства. 
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 Послови припреме топлих напитака 

Звање: Намештеник V врста радних места Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши послове припреме кувања кафе и других топлих напитака; прима поруџбине; 

врши одржавање чистоће инвентара и просторија бифеа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Основно образовање и најмање 6 месеци радног искуства. 

Одсек за угоститељске услуге у објектима Градске управе 27. марта бр. 43–45 и Краљице Марије бр. 1 

 Шеф одсека 

Звање: Намештеник III врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује, руководи и одговара за послове Одсека; непосредно руководи рестораном; 

стара се за квалитет услуга у угоститељским јединицама; стара се и одговара за асортиман, квалитет и 

количине робе за потребе угоститељских јединица; стара се о дневном пазару и за материјално-финансијско 

пословање јединица; врши дешифровање каса у угоститељским јединицама; води књиге о пословању и 

контролише пописе шанкова као и периодичне пописе шанкова; стара се о периодичном попису робе у 

угоститељским јединицама; са шефом кухиње саставља дневни јеловник и стара се о асортиману, квалитету 

и исправности јела; контролише и оверава требовања за примљену робу у кухињи и шанку; контролише 

исправност наплата пружених услуга; стара се за спровођење мера заштите на раду; стара се о редовним 

санитарним прегледима и о радној одећи радника угоститељских јединица; испоставља фактуре за пријеме 

које опслужују; организује послужење на пријемима и другим скуповима; предлаже набавку робе и ситног 

инвентара као и отпис ситног инвентара; помаже особљу код вршења услуга и по потреби послужује госте; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из области угоститељства на основним академским студијама у 

обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно студијама у трајању од 3 

године; најмање 3 године радног искуства. 

Група за послове кулинарства 

 Руководилац групе 

Звање: Намештеник III врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља занатске послове и организује рад запослених у кухињи; задужује се робом и 

инвентаром за кухињу; са руководиоцем јединице поручује и прима потребну робу за кухињу и саставља 

понуде за пријем и свечане оброке и учествује у утврђивању норматива и одређивању избора дневних јела; 

припрема сва хладна и топла јела и специјалитете; издаје примљена јела по нормативима; стара се о хигијени 

кухињског простора и радника у кухињи; врши контролу и стара се о санитарној исправности животних 

намирница; стара се о правилном коришћењу кухињских апарата; поред кулинарских послова по потреби 

обавља и месарске послове; предлаже набавку и отпис кухињског инвентара; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање угоститељско-кулинарског смера и 

најмање 2 године радног искуства. 

 Кувар 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 3 

Опис послова: Самостално припрема све врсте јела и специјалитете са роштиља и обавља друге 

занатске послове; прима робу са главним куваром; стара се о правилном припремању и сервирању јела по 

нормативима; одговара за чистоћу и хигијену кухињских просторија и инвентара; врши обраду меса за 

дневну потрошњу; припрема и издаје хладна и топла јела и прима каса блокове и контролише маркирање; 

стара се за квалитетно и исправно пословање; обавља и друге послови по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање угоститељског смера и најмање 1 година 

радног искуства. 
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 Помоћни кувар 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Припрема све врсте топлих и хладних јела и јела са роштиља која се спремају у објекту; 

стара се за правилно припремање и сервирање јела по нормативима, чистоћу и хигијену кухињских 

просторија и инвентара; по потреби пере неопходно посуђе по налогу шефа кухиње; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању или стечено 

специјалистичко образовање угоститељско-кулинарског смера и најмање 1 година радног искуства. 

 Посластичар 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља све занатске послове везане за израду посластичарских производа у складу са 

утврђеним нормативима и стандардима угоститељске струке; врши требовање свих потребних намирница; 

стара се о санитарној хигијенској исправности посуђа, апарата и као и о личној хигијени; одговара за 

санитарну и здравствену исправност посластичарских производа; обавља и друге послови по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање угоститељског смера и најмање 6 месеци 

радног искуства. 

 Помоћни радник у кухињи – Манипулативни пословни 

Звање: Намештеник V врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у сервирању хране и пића на свечаним пријемима, коктелима, седницама; 

стара се о квалитетном и благовременом извршењу услуга; одржава чистоћу кухињских просторија; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Основно образовање и најмање 6 месеци радног искуства. 

Група за послове услуживања 

 Руководилац групе – Конобар 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 1 

Опис послова: Послужује кориснике у просторијама бифеа и кабинетима, односно салама у којима се 

одржавају седнице и састанци; стара се за извршене услуге и њихово наплаћивање; стара се за исправност 

услуга и пословања; стара се о хигијени инвентара и просторија у којима врши конобарске услуге као и за 

личну хигијену; свакодневно уредно предаје дневне пазаре и рачуне руководиоцу јединице; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца; води књигу о раду бифеа и одговара за извршене и наплаћене услуге; 

материјално-финансијски се задужује за робу и инвентар бифеа; поручује и прима робу за потребе бифеа и 

одговара за исправност точења; врши пописе; стара се о асортиману и хлађењу пића, као и о потребним 

количинама истог; обавља послове који се односе на снабдевеност бифеа пецивима, сендвичима и сличним 

намирницама; обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање угоститељског смера и најмање 1 година 

радног искуства 

 Кафе кувар 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 4 

Опис послова: Врши послове кувања кафе; прима поруџбине; врши одржавање чистоће инвентара и 

просторија бифеа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање угоститељског смера и најмање 1 година 

радног искуства. 
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СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

25.  

Члан 101. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 8 9 

Самостални саветник 3 4 

Саветник 4 6 

Млађи саветник 3 5 

Сарадник 2 3 

Млађи сарадник 3 3 

Виши референт 2 5 

Референт / / 

Млађи референт / / 

Укупно: 27 37 

 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи Града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за обављање послова радног места. 

 Подсекретар Секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи Града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за обављање послова радног места. 

 Пословни секретар 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно-техничке послове који се однос на: сазивање и припремање 

колегијума начелника Градске управе, вођење евиденције о одржавању састанака, вођење евиденције о 

присуству и одсуству са посла, као и одсуству са рада у току радног времена; прима телефонске позиве; врши 

пријем и отварање поште; преузима пошту преко доставне књиге од писарнице; доставља примљене 

предмете, поднеске и другу пошту руководиоцима; раздужује окончане предмете у доставној књизи и исте 

упућује писарници ради архивирања; врши експедицију поште уписивањем у књигу ради доставе; прима и 

распоређује доставнице; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 
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стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ, СЕЛЕКЦИЈУ 

КАДРОВА И КАРИЈЕРНИ РАЗВОЈ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у сектору; прати и обавештава запослене о примени прописа 

из области радних односа; врши контролу израђених нацрта решења и других појединачних акта; врши 

анализу и контролу описа послова радног места и њихово правилно разврставање у звања и врсте; 

координира и надзире спровођење интерних и јавних конкурса; прати и контролише доношење решења о 

оцењивању и напредовању службеника; врши контролу израђеног нацрта Кадровског плана и прати његово 

спровођење; врши контролу израђеног предлога посебног програма стручног усавршавања и прати његову 

реализацију; израђује редовне и ванредне извештаје о раду, оцењивању, напредовању, спровођењу 

Кадровског плана и реализацији програма стручног усавршавања; учествује у процесима стручног 

усавршавања, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места. 

Одељење за управљање људским ресурсима 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у одељењу и координира послове у области људских 

ресурса; прати и обавештава запослене о примени прописа из области радних односа; израђује нацрте решења 

и других појединачних акта; врши анализу и контролу описа послова радног места и њихово правилно 

разврставање у звања и врсте; припрема интерне и јавне конкурсе и учествује у њиховом спровођењу; 

израђује нацрт Кадровског плана; учествује у доношењу решења о оцењивању и напредовању службеника; 

учествује у процесима стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места. 

 Правни послови у области људских ресурса 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља нормативно-правне послове из делокруга рада одељења; обавља управно-

правне послове вођења управног поступка и израде управних аката; обавља студијско-аналитичке послове 

из делокруга рада одељења; сарађује са судовима и другим државним органима; израђује полугодишње и 

годишње извештаје о раду и извештаје о оцењивању службеника; израђује нацрте решења у вези 

дисциплинског поступка против запослених; прати прописе из надлежности органа; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 
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положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места. 

 Студијско-аналитички послови у области људских ресурса 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове који се односе на делокруг рада одељења: 

израда првостепених управних аката; сарадња са другим државним органима, унос и достављање података 

из кадровске евиденције надлежним институцијама; израда анализа извештаја из области људских ресурса; 

ажурирање базе података из надлежности органа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

 Аналитички послови у области људских ресурса 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Израђује анализе и извештаје из радног односа за запослене; обавља управно-правне 

послове вођења првостепеног управног поступка и израде првостепених управних аката; обавља аналитичке 

послове из делокруга рада одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за обављање послова радног места. 

 Послови подршке пословима у области људских ресурса 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у изради појединачних аката из области радних односа; припрема нацрте 

решења којима се одлучује о правима и дужностима запослених; припрема и израђује нацрте уговора о раду 

са намештеницима; учествује у поступку спровођења јавног конкурса; обавља кадровске послове и води 

прописане евиденције из области људских ресурса; врши контролу пријава и одјава запослених; сачињава 

статистичко-евиденционе извештаје; израђује редовне и ванредне извештаје из области радних односа; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

 Кадровски послови 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља мање сложене стручне послове који се односе на остваривање права и обавеза 

из радних односа запослених, као и припремање уговора за лица ангажована на обављању привремених и 

повремених послова; учествује у поступку спровођења јавног конкурса; ажурира персонална досијеа 

запослених; води евиденције о оцењивању запослених; води и обрађује податке у складу са прописима за 

кадровску евиденцију путем информационих система за запослене у Градској управи; сачињава статистичко- 

евиденционе извештаје; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање 

послова радног места. 
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 Административно-евиденцијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља послове у вези са одјавом и пријавом запослених; води персоналне досијее 

запослених; води прописане евиденције; прима и отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; води 

евиденције о завођењу и развођењу предмета; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

Одељење за САП подршку 

 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења, организује и обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења; стара се за законито, благовремено и потпуно извршавање задатака из делокруга 

одељења и редовно подноси извештај о раду одељења којим руководи; непосредно распоређује послове 

извршиоцима и даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ; врши анализу и контролу уноса 

података у САП систем и координира рад у САП систему у делу који се односи на људске ресурсе; учествује 

у процесима стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

 Аналитички послови САП подршке 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Учествује у изради анализа и извештаја из радних односа за запослене; обавља 

аналитичке послове из делокруга рада одељења; уноси податке из кадровске евиденције у САП систем; врши 

тестирање нових верзија апликативних решења, прилагођавање постојећих решења за потребе 

Секретаријата; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

 Послови контроле уноса кадровских података у САП систем 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља мање сложене стручне послове који се односе на унос података за запослене у 

САП систем; ажурира персонална досијеа запослених; води и обрађује податке у складу са прописима за 

кадровску евиденцију у САП систему за запослене у Градској управи; сачињава статистичко-евиденционе 

извештаје; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање 

послова радног места. 

 Послови уноса кадровских података у САП систем 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља мање сложене стручне послове који се односе на унос података за запослене у 

САП систем и пружа подршку пословима из делокруга рада одељења; учествује у вођењу и обради података 
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у складу са прописима за кадровску евиденцију у САП систему за запослене у Градској управи; сачињава 

статистичко-евиденционе извештаје; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

 Послови подршке уноса кадровских података у САП систем 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља административне, техничке, канцеларијске и оперативне послове везане за 

обраду и обједињавање података који се односе на радне односе; припрема документацију за унос података 

у САП систем; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова 

радног места. 

Одељење за стручно усавршавање, селекцију кадрова и каријерни развој службеника 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у одељењу и координира послове у одељењу; припрема и 

израђује предлог Програма стручног усавршавања службеника и контролише његово спровођење; 

контролише организацију и реализацију стручног усавршавања сагласно донетом Програму; сарађује са 

Саветом за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе и ресорним министарством, 

ради унапређења Програма стручног усавршавања; учествује у процесима стручног усавршавања; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање научне, односно стручне области у оквиру научно-образовног 

поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање 

седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

 Послови припреме и реализације Програма стручног усавршавања 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прати реализацију Програма стручног усавршавања службеника и о истом израђује 

извештаје; координира активности у вези са спровођењем Програма стручног усавршавања; врши анализу и 

процену потреба за стручним усавршавањем службеника; учествује у припреми Програма стручног 

усавршавања службеника; врши анализу и процену потреба за обуком и додатним образовањем службеника; 

врши процену ефеката спроведених обука; обавештава јединицу за кадрове о реализованим обукама 

запослених; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

 Послови праћења реализације Програма стручног усавршавања 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Припрема Програм стручног усавршавања службеника; учествује у спровођењу 

Програма стручног усавршавања; израђује извештај о реализованом стручном усавршавању; учествује у 

анализи и процени потреба за обуком и додатним образовањем службеника; учествује у процени ефеката 

спроведених обука; обавештава јединицу за кадрове о реализованим обукама запослених; обавља стручне и 
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административно-техничке послове, који се односе на: пружање подршке у припреми података и 

информација од значаја за спровођење Програма стручног усавршавања службеника, вођење евиденција о 

стручном усавршавању службеника и о спроведеним обукама службеника, прикупљање података 

неопходних за израду анализа и извештаја о стручном усавршавању службеника; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПОДРШКУ ЖАЛБЕНОЈ КОМИСИЈИ 

 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у сектору; стара се о унапређењу организације, метода рада 

и остваривање сарадње организационих јединица Градске управе; прати и усклађује активности 

организационих јединица Градске управе; припрема израду обједињеног акта о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Градској управи; сарађује са ресорним министарствима и другим државним 

органима, као и са надлежним органима града и општина; стара се о условима за рад Жалбене комисије града 

Београда; учествује у процесима стручног усавршавања, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места. 

Одељење за нормативно-правне послове 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у одељењу; прати, анализира и проучава прописе из 

делокруга рада Секретаријата и учествује у припреми иницијатива за измену истих; сарађује са 

организационим јединицама Градске управе при решавању сукоба надлежности између секретаријата; 

координира рад лица одређених за заштиту података о личности; обрађује одговоре и сарађује са лицем 

одређеним за информације од јавног значаја; обавештава организационе јединице о измени прописа из 

области радних односа и стручног усавршавања; учествује у изради подзаконских аката из делокруга рада 

Секретаријата; учествује у припреми и изради обједињеног акта о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места; учествује у процесима стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места. 

 Нормативно-правни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прати прописе из области рада секретаријата; врши анализу и контролу описа послова 

радног места и њихово правилно разврставање у звања и врсте; врши контролу броја службеника разврстаних 

по звањима, у складу са уредбом; израђује периодичне и годишње извештаје о раду; сарађује на изради 

кадровског плана; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за 

обављање послова радног места. 

 Управни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прати прописе из области рада секретаријата као и прописе из области информација од јавног 

значаја; обрађује захтеве и припрема акте у вези поднетих захтева за информације од јавног значаја; израђује 

периодичне и годишње извештаје о раду из свог делокруга; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне обрасти друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције 

за обављање послова радног места. 

Одељење за подршку Жалбеној комисији града Београда 

 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у одељењу; даје смернице у поступку решавања по жалбама 

службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима и жалбама учесника интерног 

и јавног конкурса; израђује нацрте решења Жалбене комисије града Београда; припрема седнице Жалбене 

комисије града Београда и учествује у њеном раду; припрема нацрте мишљења о питањима која су најчешће 

предмет одлучивања Жалбене комисије града Београда и стара се о њиховом објављивању на интернет 

презентацији града Београда, у складу са прописом о заштити података о личности; учествује у процесима 

стручног усавршавања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места. 

 Управно-правни послови 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Израђује нацрте решења Жалбене комисије града Београда; сарађује са првостепеним 

органом у вези аката неопходних за одлучивање по жалби; обрађује жалбе у дисциплинском поступку; 

припрема материјал за седницу Жалбене комисије града Београда; прати рокове и припрема одговоре за 

Управни суд; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места. 

 Припрема аката Жалбене комисије града Београда 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у изради нацрта аката Жалбене комисије града Београда; учествује у изради 

аката о одбацивању жалбе; учествује у припреми одговара на тужбе у судском поступку покренутом по 
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решењу Жалбене комисије града Београда; учествује у припреми материјала за седницу Жалбене комисије 

града Београда; обавља и друге послове по налогу руководиоца 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

 Административно-технички послови 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља административно-техничке послове за потребе Жалбене комисије града 

Београда и то: води евиденцију приспелих жалби за Жалбену комисију града Београда; води регистар одлука 

Жалбене комисије града Београда; стара се о достављању одлука Жалбене комисије града Београда 

првостепеном органу; припрема пропратне акте и стара се о достављању списа предмета првостепеном 

органу; доставља позиве за седнице председнику и члановима Жалбене комисије града Београда; води 

евиденцију о одржавању седница Жалбене комисије града Београда; води записник са седница Жалбене 

комисије града Београда; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне на основним академским студијама у обиму од најмање 

180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен 

државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу 

код послодавца, у складу са законом, као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 
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2. ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Члан 102. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група / / 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 11 13 

Самостални саветник 4 9 

Саветник  5 9 

Млађи саветник  6 11 

Сарадник 2 4 

Млађи сарадник 1 2 

Виши референт 3 8 

Референт 2 4 

Млађи референт 2 3 

Укупно: 36 61 

1. Шеф Кабинета 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи Кабинетом; обавља стручне послове из делокруга Кабинета, израђује 

периодичне и годишње извештаје и анализе за потребе Градоначелника из делокруга рада Кабинета; сарађује 

са другим државним органима; обавља и друге послове по налогу Градоначелника. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

2. Заменик шефа Кабинета 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније студијско-аналитичке послове везане за припрему материјала за 

градоначелника; припрема и обрађује податке неопходне за израду извештаја за потребе Градоначелника; 

обавља и друге послове по налогу градоначелника и шефа Кабинета градоначелника. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

3. Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у сектору; обавља најсложеније стручне послове из 

делокруга сектора; даје упутства за рад и пружа стручну помоћ у циљу потпуног и благовременог 

извршавања свих послова сектора; врши контролу рада у сектору, координира активности и усмерава рад 

сектора; обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на 

академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

4. Студијско-аналитички и нормативни послови 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније стручне послове из делокруга сектора, обавља студијско-

аналитичке, нормативне и организационе послове из области економског развоја и сарадње јавног и 

приватног сектора; сарађује се релевантним државним органима и органима Града; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

5. Студијско-аналитички послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке послове; организује припрему материјала из 

делокруга сектора; прати извршавање донетих одлука; припрема и прати одлуке градоначелника; поступа по 

захтевима правних лица; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер на академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

6. Нормативни послови и студијско-аналитички послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке и нормативно-правне послове из делокруга 

сектора, прати извршавање донетих одлука; припрема акте из делокруга Кабинета; прати примену закона и 

интерних прописа који се односе на заштиту података о личности; пружа подршку, потребна обавештења и 

непосредно сарађује са лицем за заштиту података о личности у Градској управи града Београда; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

7. Аналитички и нормативни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља аналитичке послове за потребе сектора; поступа по представкама, притужбама, 

петицијама и предлозима грађана и правних лица; израђује периодичне и годишње извештаје о свом раду; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области на основним академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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8. Стручно-оперативни и документациони послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља оперативне и документационе послове за потребе сектора; припрема и врши 

администрацију материјала; учествује у организовању посета, манифестација и културних догађаја од значаја 

за међународну сарадњу Града; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

9. Аналитички послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља аналитичке послове за потребе сектора, прикупља и припрема податке 

неопходне за обављање послова сектора, прикупља податке неопходне за израду анализа, извештаја и 

пројеката; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету и завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

10. Административни и документациони послови 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља најмање сложене административне послове; врши пријем телефонских позива, 

давање телефонских веза; води евиденцију о времену одржавања састанака за потребе Сектора; учествује у 

вођењу евиденције из делокруга Сектора према методолошким и другим упутствима руководиоца; обавља 

документационе послове у којима се примењују једноставне и прецизно утврђене методе рада и поступци; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у чeтвoрoгoдишњeм трajaњу, положен државни стручни испит, 

завршен приправнички стаж као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

11. Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у сектору; обавља најсложеније стручне послове из 

делокруга сектора; даје упутства за рад и пружа стручну помоћ у циљу потпуног и благовременог 

извршавања свих послова сектора; врши контролу рада у сектору, координира активности и усмерава рад 

сектора; обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на 

академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

12. Студијско-аналитички и нормативни послови 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније стручне послове из делокруга сектора, обавља студијско-

аналитичке, нормативне и организационе послове из области економског развоја и сарадње јавног и 

приватног сектора; сарађује се релевантним државним органима и органима Града; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на 

академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

13. Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља студијско-аналитичке послове из области економског развоја и сарадње јавног и 

приватног сектора; поступа по представкама, притужбама, петицијама и предлозима грађана и правних лица; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

14. Стручно-оперативни и документациони послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља мање сложене стручне, оперативне и документационе послове; припрема и врши 

администрацију материјала; поступа по представкама, притужбама, петицијама и предлозима грађана и 

правних лица; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

15. Административно-технички секретар 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља евиденционо-документационе и статистичке послове; требује потребне 

количине потрошног и канцеларијског материјала и стара се о његовом рационалном коришћењу, као и 

коришћењу средстава опреме; даје обавештења запосленима о донетим актима; прикупљање материјала и 

праћење дистрибуције материјала одборницима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства; познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

16. Административно-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља административне послове; врши пријем телефонских позива, давање 

телефонских веза и обавештења; води евиденцију о времену и месту одржавања састанака; прима, евидентира 

и отпрема пошту преко интерних доставних књига, прима пошту из књиге примљене поште на личност; као 

и остале канцеларијске послове за потребе сектора; води евиденцију о завођењу и развођењу предмета, 

архивира предмете; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање пет година радног искуства 

у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

17. Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у сектору; обавља најсложеније стручне послове из 

делокруга сектора; даје упутства за рад и пружа стручну помоћ у циљу потпуног и благовременог 

извршавања свих послова сектора; врши контролу рада у сектору, координира активности и усмерава рад 

сектора; обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на 

академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

18. Аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља аналитичке послове за потребе сектора, доставља и обрађује аналитичке податке 

из делокруга рада сектора; успоставља сарадњу са органима града из делокруга рада сектора; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

19. Стручно-оперативни послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља послове везане за комуникацију и координацију органа града из делокруга рада 

сектора; припрема и врши администрацију материјала; води пословну кореспондецију из делокруга рада 

сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених 

код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

20. Административно-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне послове; врши пријем телефонских позива, давање 

телефонских веза и обавештења; води евиденцију о времену и месту одржавања састанака; прима, евидентира 

и отпрема пошту преко интерних доставних књига, прима пошту из књиге примљене поште на личност; као 

и остале канцеларијске послове за потребе сектора; води евиденцију о завођењу и развођењу предмета, 

архивира предмете; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање пет година радног искуства 

у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

21. Административно-технички послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља мање сложене административне послове; врши пријем телефонских позива, 

давање телефонских веза и обавештења; води евиденцију о времену и месту одржавања састанака; прима, 
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евидентира и отпрема пошту преко интерних доставних књига, прима пошту из књиге примљене поште на 

личност; као и остале канцеларијске послове за потребе сектора; води евиденцију о завођењу и развођењу 

предмета, архивира предмете; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање три године радног искуства 

у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ 

22. Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у сектору; обавља најсложеније стручне послове из 

делокруга сектора; даје упутства за рад и пружа стручну помоћ у циљу потпуног и благовременог 

извршавања свих послова сектора; врши контролу рада у сектору, координира активности и усмерава рад 

сектора; обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер на академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

23. Студијско-аналитички послови у области локалног економског развоја и локалне самоуправе 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља сложене послове пружања стручне помоћи и подршке у области међународне 

сарадње; предлаже образовање пројектних тимова и радних група за послове у области међународне сарадње; 

пружа подршку о области примене Закона о улагањима; прати активности у вези са реализацијом пројеката 

који се финансирају или суфинансирају из буџета града Београда, као и пројеката јавно-приватног 

партнерства и концесија у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер на академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

24. Студијско-аналитички послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља сложене студијско-аналитичке послове; организује припрему материјала из 

делокруга сектора; прати активности у вези са реализацијом пројеката који се финансирају или 

суфинансирају из буџета града Београда, као и пројеката јавно-приватног партнерства и концесија у складу 

са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на 

академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

25. Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља студијско-аналитичке и организационе послове из области економског развоја и 

сарадње јавног и приватног сектора; контактира са релевантним државним органима и органима Града; 

израђује периодичне и годишње извештаје из делокруга рада сектора; доставља податке за израду потребних 

анализа из делокруга рада сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

26. Стручно-оперативни и документациони послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља мање сложене стручне, оперативне и документационе послове за потребе 

сектора; припрема и врши администрацију материјала из делокруга сектора; врши пословну коресподенцију 

са државним органима и органима Града; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

27. Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад у сектору; обавља најсложеније стручне послове из 

делокруга рада сектора; даје упутства за рад и пружа стручну помоћ у циљу потпуног и благовременог 

извршавања свих послова сектора; врши контролу рада у сектору, координира активности и усмерава рад 

сектора; обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер на академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

28. Координатор у области комуналних делатности 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Координира активности над пословима праћења комуналних радова на територији града 

Београда, обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из делокруга рада сектора, израђује извештаје 

и анализе из области рада сектора; даје смернице за активности у области комуналних делатности; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца; 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер на академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у струци, као 

и потребне компетенције за рад на радном месту. 

29. Студијско-аналитички послови у области комуналних делатности 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља сложене послове у вези са праћењем активности у области комуналне делатности 

на територији града Београда, обавља најсложеније студијско-аналитичке послове из делокруга рада сектора; 

израђује анализе и извештаје за потребе сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца; 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер на 

академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
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специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

30. Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља студијско-аналитичке и организационе послове у вези са праћењем активности и 

пројеката на територији града Београда; израђује периодичне и годишње извештаје из делокруга рада 

сектора; доставља податке за израду потребних анализа из делокруга рада сектора; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких или техничко-

технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

31. Стручно-оперативни и документациони послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља мање сложене стручне, оперативне и документационе послове за потребе 

сектора; обавља мање сложене активности којима се пружа оперативна подршка раду сектора; припрема и 

врши администрацију материјала из делокруга сектора; врши пословну коресподенцију са државним 

органима и органима Града; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет година 

проведених код послодавца у складу са законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

32. Административно-технички секретар 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 3 

Опис послова: Обавља евиденционо-документационе и статистичке послове; требује потребне 

количине потрошног и канцеларијског материјала и стара се о његовом рационалном коришћењу, као и 

коришћењу средстава опреме; прослеђује информације од значаја за рад сектора; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства; познавање рада на рачунару, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

33. Послови канцеларијског пословања 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Врши пријем и евидентирање предмета; води попис аката; даје обавештење о кретању 

предмета; врши архивирање предмета у складу са законским роковима; даје обавештења и информације на 

основу евиденције о примљеним, обрађеним и експедованим предметима; израђује извештаје о предметима; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до 3 године и завршен 

приправнички стаж или најмање 5 година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

34. Административно-технички послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 5 

Опис посла: Обавља административне послове; врши пријем телефонских позива; води евиденцију о 

времену и месту одржавања састанака; прима, евидентира и отпрема пошту преко интерних доставних књига, 
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прима пошту из књиге примљене поште на личност; као и остале канцеларијске послове за потребе рада 

сектора; води евиденцију о предметима; архивира предмете; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање пет година радног искуства 

у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

35. Административни послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља административне послове; прима, евидентира и отпрема пошту преко интерних 

доставних књига, прима пошту из књиге примљене поште на личност; као и остале канцеларијске послове за 

потребе рада сектора; води евиденцију о предметима; архивира предмете; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, најмање три године радног искуства 

у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

36. Подршка административним пословима 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља мање сложене административне послове; врши пријем телефонских позива; води 

евиденцију о времену и месту одржавања састанака;; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, завршен приправнички стаж као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 
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КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Члан 103. 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група / / 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 1 1 

Самостални саветник 2 2 

Саветник 1 1 

Млађи саветник 1 1 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник / / 

Виши референт 1 2 

Референт / / 

Млађи референт / / 

Укупно: 7 8 

1. Шеф Кабинета 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи Кабинетом председника Скупштине града Београда, обавља стручне послове 

из делокруга Кабинета који захтевају највиши ниво стручног знања и практичног искуства при решавању 

веома сложених задатака прати примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту података о 

личности; пружа подршку, потребна обавештења и непосредно сарађује са Лицем за заштиту података о 

личности у Градској управи града Београда, као и друге задатке које му повери председник Скупштине града. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

2. Заменик шефа Кабинета 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове везане за припрему студијско-аналитичких материјала 

за председника Скупштине града; припрема и обрађује податке неопходне за израду студијско-аналитичких и 

информативно-документационих материјала за потребе председника Скупштине града и обавља друге послове 

по налогу председника Скупштине града и шефа Кабинета председника Скупштине града. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама трајању од најмање четири године или специјалистички студијама 

на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

3. Студијско-аналитички послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове и то: прати анализе, извештаје, информације и 

друге стручне и аналитичке материјале, информише председника и предлаже му евентуалне мере и 

активности; прати елаборате, студије, програме, пројекте и пројектне задатке, планове и процене који служе 

као стручна основа за утврђивање и спровођење политике; истражује/прикупља/ прима и анализира податке 

из делокруга Кабинета и, по потреби, врши упоредне анализе чиме омогућава утврђивање чињеничног стања; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

4. Студијски послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове и то: прати анализе, извештаје, информације и 

друге стручне и аналитичке материјале из делокруга Кабинета, информише председника и шефа Кабинета и 

предлаже му евентуалне мере и активности; прати елаборате, студије, програме, пројекте и пројектне задатке, 

планове и процене, који служе као стручна основа за утврђивање и спровођење политике; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама трајању од најмање четири године или специјалистичким 

студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства, као и 

потребне компетенције за рад на радном месту. 

5. Стручно-оперативни послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне, евиденционо-документационе и статистичке послове; уноси и 

ажурира податке у рачунар; обавља техничке послове око представки и притужби грађана; води евиденцију 

о примљеним и датим поклонима; прикупља податке у циљу праћења; ажурира базу података за потребе 

припрема анализа и извештаја; припрема податке релевантне за анализу; израђује извештаје на основу мање 

сложених анализа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским судијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

6. Административно-технички секретар 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља евиденционо-документационе и статистичке послове; требује потребне 

количине потрошног и канцеларијског материјала и стара се о његовом рационалном коришћењу, као и 

коришћењу средстава опреме; даје обавештења запосленима о донетим актима; прикупљање материјала и 

праћење дистрибуције материјала одборницима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

7. Административно-оперативни послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља оперативно-стручне послове: врши пријем, контролу исправности и 

иницијалну обраду документације; обрађује податке неопходне за вођење евиденција; прикупља податке за 

израду извештаја; обавља административне и канцеларијске послове; попуњава прописане обрасце ради 

остваривања права запослених из области обавезног осигурања; припрема податке за ажурирање службених 

евиденција и база; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЛУЖБА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ 

Члан 104. 

Звање Број радних места Број службеника 

Функционери 6 6 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 4 4 

Самостални саветник 4 9 

Саветник 5 15 

Млађи саветник 3 4 

Сарадник / / 

Млађи сарадник 1 1 

Виши референт 1 1 

Референт / / 

Млађи референт / / 

Укупно: 24 40 

1. Директор 

Звање: Функционер Број функционера: 1 

Опис послова: Руководи радом Службе у складу са Одлуком о оснивању и раду Службе за 

централизоване јавне набавке и контролу набавки. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; пет година радног искуства у струци; положен 

државни стручни испит; положен стручни испит за службеника за јавне набавке. 

2. Заменик директора 

Звање: Функционер Број функционера: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и 

контролу набавки, за послове из области финансија и контроле планирања набавки 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, пет 

година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен стручни испит за службеника 

за јавне набавке. 

3. Заменик директора 

Звање: Функционер Број функционера: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и 

контролу набавки, за послове из области спровођења централизованих јавних набавки. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, пет година радног искуства у струци; положен 

државни стручни испит; положен стручни испит за службеника за јавне набавке. 
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4. Заменик директора 

Звање: Функционер Број функционера: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и 

контролу набавки, за област нормативних послова и контроле спровођења поступака јавних набавки. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, пет 

година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен стручни испит за службеника 

за јавне набавке. 

5. Заменик директора 

Звање: Функционер Број функционера: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и 

контролу набавки, за послове из области контроле техничких спецификација и извршења уговора о јавној 

набавци. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, пет година радног искуства у струци; положен 

државни стручни испит; положен стручни испит за службеника за јавне набавке. 

6. Заменик директора 

Звање: Функционер Број функционера: 1 

Опис послова: У складу са Одлуком о оснивању и раду Службе за централизоване јавне набавке и 

контролу набавки, за послове из области анализе и контроле извршења оквирних споразума. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, пет година радног искуства у струци; положен 

државни стручни испит; положен стручни испит за службеника за јавне набавке. 

Одељење за финансије и контролу планирања набавки 

7. Руководилац одељења 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад 

службеника у Одељењу и врши најсложеније послове из делокруга Одељења; контролише годишње планове 

јавних набавки, спискове набавки на које се Закон не примењује организационих јединица, предлог плана 

централизованих јавних набавки, као и предлог плана јавних набавки Службе и предлог списка набавки на 

које се Закон не примењује; врши контролу мишљења израђених од стране извршилаца у Одељењу, а у вези 

са применом прописа и општих аката приликом израде годишњих планова јавних набавки као и спискова 

набавки на које се Закон не примењује од стране организационих јединица; врши контролу предлога 

годишњег плана контроле у делу који се односи на поступке планирања и целисходности планирања 

конкретне јавне набавке и контроле начина испитивања тржишта; врши редовну и ванредну контролу према 

годишњем плану контроле, сачињава извештаје о спроведеној контроли и контролише извештаје о 

спроведеној контроли које су сачинили запослени у Одељењу; врши контролу финансијског плана Службе, 

прати извршења финансијског плана Службе и врши контролу финансијских докумената у вези са 

реализацијом закључених уговора Службе; врши контролу евиденције плаћања; сарађује са другим 

унутрашњим јединицама Службе; обавља и друге послове по налогу директора и заменика директора. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 
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основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен стручни испит 

за службеника за јавне набавке; као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

8. Финансијски послови, послови контроле и аналитички послови 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 4 

Опис послова: даје мишљења у вези са применом прописа и општих аката приликом израде годишњих 

планова јавних набавки и спискова набавки на које се Закон не примењује од стране организационих јединица; 

сачињава предлог годишњег плана контроле у делу који се односи на поступке планирања и целисходности 

планирања конкретне јавне набавке и контроле начина испитивања тржишта; врши редовну и ванредну 

контролу према годишњем плану контроле и сачињава извештаје о спроведеној контроли; припрема и израђује 

финансијски план Службе; израђује предлог плана јавних набавки Службе и предлог списка набавки на које се 

Закон не примењује; прати извршења финансијског плана Службе; врши преглед финансијских докумената у 

вези са реализацијом закључених уговора Службе; сачињава евиденцију плаћања; прати утрошак средстава и 

сачињава извештаје о утрошеним средствима; израђује предлог плана централизованих јавних набавки; обавља 

друге послове по налогу руководиоца Одељења и заменика директора. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен стручни испит за 

службеника за јавне набавке; као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

9. Послови контроле и аналитички послови 

Звање: Саветник Број службеника: 1 

Опис послова: прикупља и прегледа годишње планове јавних набавки, као и спискове набавки на које 

се Закон не примењује организационих јединица; учествује у сачињавању предлога годишњег плана 

контроле у делу поступка који се односи на планирања и целисходности планирања конкретне јавне набавке 

и контроле начина испитивања тржишта; учествује у редовној и ванредној контроли према годишњем плану 

контроле; прикупља податке неопходне за израду финансијског плана Службе; учествује у изради предлога 

плана набавки Службе као и предлога списка набавки на које се Закон не примењује; прати извршења 

финансијског плана Службе; врши преглед финансијских докумената у вези са реализацијом закључених 

уговора Службе; врши евиденцију плаћања; прати утрошак средстава и сачињава извештаје о утрошеним 

средствима; прикупља податке за израду предлога плана централизованих јавних набавки; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца Одељења и заменика директора. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен стручни испит за 

службеника за јавне набавке; као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

Одељење за спровођење централизованих јавних набавки 

10. Руководилац одељења 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад 

службеника у Одељењу и врши најсложеније послове из делокруга Одељења; контролише сачињавање, 

достављање и објављивање документације о набавци; обавља помоћне послове јавних набавки у делу 

саветовања у погледу припреме и спровођења поступака јавних набавки, у складу са законом; координира 

сарадњу са институцијама и органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних 

набавки, као и са другим унутрашњим јединицама Службе; обавља послове у циљу унапређивања организације 

и метода рада Одељења; обавља друге послове по налогу директора и заменика директора Службе. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у 

струци; положен државни стручни испит; положен стручни испит за службеника за јавне набавке; као и 

потребне компетенције за обављање послова радног места. 

11. Послови набавки 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 3 

Опис послова: Спроводи сложеније поступке централизованих јавних набавки, јавних набавки и 

набавки за које су средства опредељена на разделу Службе; обавља саветодавне послове који се односе на 

припрему и спровођење поступака јавних набавки; контролише припрему анализа, извештаја и информација 

на основу прикупљених података у циљу утврђивања чињеничног стања у области јавних набавки; сарађује 

са институцијама и органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки; 

обавља друге послове по налогу руководиоца Одељења и заменика директора. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; 

положен државни стручни испит; положен стручни испит за службеника за јавне набавке; као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места 

12. Статистичко-евиденциони послови и послови набавки 

Звање: Саветник Број службеника: 4 

Опис послова: Спроводи поступке централизованих јавних набавки, јавних набавки и набавки за које 

су средства опредељена на разделу Службе; прибавља податке из Апликације Службе за електронско 

исказивање потреба, потребна овлашћења, сагласности и захтеве за спровођење поступака централизованих 

јавних набавки, јавних набавки и набавки за које су средства опредељена на разделу Службе; припрема 

анализе, извештаје и информације на основу прикупљених података у циљу утврђивања чињеничног стања 

у области јавних набавки; обавља друге послове по налогу руководиоца Одељења и заменика директора. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; 

положен државни стручни испит; положен стручни испит за службеника за јавне набавке; као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места. 

13. Послови подршке статистичко-евиденционим пословима и пословима набавки 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Учествује у спровођењу поступака централизованих јавних набавки, јавних набавки и 

набавки за које су средства опредељена на разделу Службе; учествује у прибављању података из Апликације 

Службе за електронско исказивање потреба, потребних овлашћења, сагласности и захтева за спровођење 

поступака централизованих јавних набавки, јавних набавки и набавки за које су средства опредељена на 

разделу Службе; учествује у припреми анализа, извештаја и информација на основу прикупљених података 

у циљу утврђивања чињеничног стања у области јавних набавки; обавља друге послове по налогу 

руководиоца Одељења и заменика директора. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца; положен државни стручни испит; као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места. 
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Одељење за нормативне послове и контролу спровођења поступака јавних набавки 

14. Руководилац одељења 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад 

службеника у Одељењу и врши најсложеније послове из делокруга Одељења; координира израду нацрта 

интерних аката из области јавних набавки; контролише и даје стручна мишљења у вези са применом прописа 

и општих аката из области јавних набавки приликом спровођења поступака јавних набавки од стране 

организационих јединица Градске управе; врши анализу и евиденцију захтева за заштиту права; контролише 

сачињен годишњи план контроле Службе; врши редовну и ванредну контролу спровођења поступка јавне 

набавке према годишњем плану контроле; сачињава годишње извештаје о спроведеној контроли; сарађује са 

органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и са другим 

унутрашњим јединицама Службе; контролише израђена решења из области радних односа; учествује у 

спровођењу конкурсних поступака; обавља и друге послове по налогу директора и заменика директора. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; 

најмање седам година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен стручни испит 

за службеника за јавне набавке; као и потребне компетенције за обављање послова радног места 

15. Нормативни послови и послови контроле 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Припрема нацрте интерних аката из области јавних набавки; прибавља мишљења и 

разматра примедбе и мишљења других органа на нацрте и предлоге аката из области јавних набавки; 

координира израду и прати реализацију аката везаних за интерне процедуре у области набавки и предлаже 

мере за унапређење интерних процедура у наведеној области; даје стручна мишљења у вези са применом 

прописа и општих аката из области јавних набавки приликом спровођења поступака јавних набавки од стране 

организационих јединица Градске управе; врши анализу и евиденцију захтева за заштиту права; припрема и 

сачињава годишњи план контроле Службе; врши редовну и ванредну контролу спровођења поступка јавне 

набавке према годишњем плану контроле; сачињава годишње извештаје о спроведеној контроли; сарађује са 

органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и са другим 

унутрашњим јединицама Службе; израђује решења из области радних односа; учествује у спровођењу 

конкурсних поступака; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; 

положен државни стручни испит; положен стручни испит за службеника за јавне набавке; као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места. 

16. Аналитички послови и послови контроле 

Звање: Саветник Број службеника: 4 

Опис послова: Припрема стручна мишљења у вези са применом прописа и општих аката из области 

јавних набавки приликом спровођења поступака јавних набавки од стране организационих јединица Градске 

управе; врши анализу и евиденцију захтева за заштиту права; припрема годишњи план контроле Службе; 

врши редовну и ванредну контролу спровођења поступка јавне набавке према годишњем плану контроле; 

учествује у сачињавању годишњих извештаја о спроведеној контроли; сарађује са органима који у оквиру 

своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки и са другим унутрашњим јединицама 

Службе; израђује решења из области радних односа; обавља и друге послове по налогу руководиоца 

Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
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студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; 

положен државни стручни испит; положен стручни испит за службеника за јавне набавке; као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места 

17. Послови подршке аналитичким пословима и пословима контроле 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Учествује у припреми стручних мишљења која се односе на примену прописа и општих 

аката из области јавних набавки приликом спровођења поступака јавних набавки од стране организационих 

јединица Градске управе; учествује у вршењу анализе и евиденције захтева за заштиту права; учествује у 

редовној и ванредној контроли спровођења поступака јавних набавки према годишњем плану контроле; 

учествује у сачињавању годишњих извештаја о спроведеној контроли и сарадњи са органима који у оквиру 

своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки; учествује у изради решења из области 

радних односа; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца; положен државни стручни испит; као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места. 

Одељење за контролу техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци 

18. Руководилац одељења 

Звање: Виши саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад 

службеника у Одељењу и врши најсложеније послове из делокруга Одељења; стара се о законитом, 

благовременом и квалитетном извршавању послова и задатака из надлежности Одељења; предлаже мере за 

ефикасно спровођење планираних послова и задатака у Одељењу и пружа службеницима у Одељењу стручну 

помоћ у раду; даје стручна мишљења у вези са применом прописа и општих аката из области јавних набавки; 

врши 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; сачињава предлог годишњег плана 

контроле у делу контроле техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци; надзире вршење 

редовне и ванредне контроле извршења уговора; сачињава извештаје о спроведеној редовној и ванредној 

контроли; сарађује са органима који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних 

набавки и са другим унутрашњим јединицама Службе; обавља и друге послове по налогу директора и 

заменика директора Службе. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, трајању од најмање четири године или односно на 

основним студијама у специјалистичким студијама на факултету; најмање седам година радног искуства у 

струци; положен државни стручни испит; положен стручни испит за службеника за јавне набавке; као и 

потребне компетенције за обављање послова радног места. 

19. Статистичко-евиденциони послови и послови контроле 

Звање: Саветник Број службеника: 4 

Опис послова: Врши 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; даје стручна 

мишљења у вези са применом прописа и општих аката из области јавних набавки; сачињава предлог 

годишњег плана контроле у делу контроле техничких спецификација и извршења уговора о јавној набавци; 

врши редовну и ванредну контролу извршења уговора; сачињава извештаје о спроведеној редовној и 

ванредној контроли; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; 

положен државни стручни испит; положен стручни испит за службеника за јавне набавке; као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места. 

Одељење за анализу и контролу извршења оквирних споразума 

20. Руководилац одељења 

Звање: Самостални саветник Број службеника: 1 

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад 

службеника у Одељењу и врши најсложеније послове из делокруга Одељења; контролише предлоге 

техничких спецификација у циљу њиховог унапређења за предмете централизованих јавних набавки у складу 

са понудом на тржишту; спроводи крајњу проверу података унетих од појединачних наручилаца у софтверу 

за централизоване јавне набавке; спроводи анализу и контролу предлога формирања препоручених цена и 

даје начин за утврђивање коначне цене по артиклима у циљу формирања препоручених цена; анализира 

податке и координира рад на изради извештаја о ефектима централизованих јавних набавки; контролише 

захтеве за спровођење поступка централизованих јавних набавки; контролише предлог извештаја о 

спроведеним ванредним контролама реализације појединачних уговора закључених на основу оквирних 

споразума; прати и контролише ажурност вођења евиденције о добављачима; предлаже мере у циљу 

повећања ефикасности трошења буџетских средстава у складу са делокругом Одељења; контролише захтеве 

за покретање набавки са раздела Службе из списка набавки на који се Закон о јавним набавкама не 

примењује; координира праћење извршења уговора који се реализују из средстава са раздела Службе; обавља 

и друге послове по налогу директора и заменика директора Службе. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; 

положен државни стручни испит; положен стручни испит за службеника за јавне набавке; као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места. 

21. Статистичко-евиденциони послови и послови контроле 

Звање: Саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Истражује и проверава техничке спецификације на тржишту и даје предлог 

техничких спецификација за предмете централизованих јавних набавки; проверава исправност података 

унетих од стране појединачних наручилаца у софтверу за централизоване јавне набавке и координира са 

појединачним наручиоцима у случају потребе за исправкама и корекцијама; израђује предлог формирања 

препоручених цена у односу на претходно уговорене цене из централизованих јавних набавки и 

прикупљене података са тржишта; учествује у припреми извештаја о ефектима централизованих јавних 

набавки; припрема предлог захтева за спровођење поступака централизованих јавних набавки; припрема 

извештаје о резултатима ванредне контроле реализације појединачних уговора закључених на основу 

оквирних споразума; израђује евиденције добављача; припрема захтеве за спровођење набавки са раздела 

Службе из списка набавки на који се Закон о јавним набавкама не примењује; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; 

положен државни стручни испит; положен стручни испит за службеника за јавне набавке; као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места. 
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22. Послови подршке статистичко-евиденционим пословима и пословима контроле 

Звање: Млађи саветник Број службеника: 2 

Опис послова: Прикупља податке о потребама и захтевима појединачних наручилаца у циљу 

утврђивања предлога техничких спецификација за предмете централизованих јавних набавки; обједињује 

податке о централизованим јавним набавкама са аспекта цена из поднетих понуда из претходне године и 

прикупља податке са тржишта у циљу формирања препоручених цена за предмете централизованих јавних 

набавки; прати унос података о потребама и закљученим уговорима појединачних наручилаца у софтвер за 

централизоване јавне набавке и утврђује поштовање рокова; учествује у праћењу реализације оквирних 

споразума и појединачних уговора који су закључени на основу оквирних споразума; учествује у ванредној 

контроли реализације појединачних уговора закључених на основу оквирних споразума; прикупља податке 

о добављачима у циљу вођења евиденције; учествује у раду Комисија за квалитативни и квантитативни 

пријем у циљу праћења извршења уговора који се реализују са раздела Службе; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца; положен државни стручни испит; као и потребне 

компетенције за обављање послова радног места. 

23. Административно-технички секретар 

Звање: Млађи сарадник Број службеника: 1 

Опис послова: Прикупља и ажурира податке потребне за вођење евиденција из делокруга Одељења; 

стара се о класификацији и чувању достављене документације; стара се о експедицији и архивирању дописа; 

води евиденцију закључака Градоначелника; води евиденцију присуства и одсуства свих запослених у 

Служби; стара се о евидентирању и чувању свих службених гласила; припрема путне налоге; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца Одељења. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички стаж 

или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца; положен државни стручни испит; као 

и потребне компетенције за обављање послова радног места. 

24. Канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове пријема, разврставања и евиденције поште и предмета по унутрашњим 

организационим јединицама Службе; води евиденцију о кретању предмета у Одељењу; припрема, 

класификује и улаже предмете у архиву, чува их и води евиденције о архивској грађи; стара се о чувању и 

подели потрошног канцеларијског материјала; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; најмање пет година радног искуства 

у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места. 
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СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 105. 

Звање Број радних места Број службеника 

Функционери 2 6 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 5 5 

Самостални саветник 8 8 

Саветник 6 14 

Млађи саветник 5 5 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник / / 

Виши референт 1 1 

Референт / / 

Млађи референт / / 

Укупно: 28 40 

1. Директор – Руководилац интерне ревизије 

Звање: Функционер Број функционера: 1 

Опис послова: Обавља послове сагласно Одлуци о оснивању Службе за интерну ревизију града 

Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање седам година радног искуства на пословима ревизије, финансијске контроле или 

рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном 

сектору; положен државни стручни испит. 

2. Заменик директора – Заменик руководиоца интерне ревизије 

Звање: Функционер Број функционера: 5 

Опис послова: Обавља послове сагласно Одлуци о оснивању Службе за интерну ревизију града 

Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање седам година радног искуства на пословима ревизије, финансијске контроле или 

рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном 

сектору; положен државни стручни испит. 

3. Административно-технички секретар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља кореспонденцију са странкама за потребе непосредног руководиоца; 

комуницира са странкама, организује и заказује пословне састанке за непосредног руководиоца; чува 

службену документацију у складу са законом и води неопходне евиденције за унутрашње потребе Службе; 

обавља послове који се односе на пријем, разврставање, завођење и прослеђивање поште обрађивачима, 
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експедовање поште; обавља послове одлагања, чувања и архивирања документације; Обавља и друге послове 

по налогу директора Службе. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

најмање пет година радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

4. Сарадник за информатичке послове 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: У оквиру обављања послова интерне ревизије уз детаљна упутства интерних ревизора 

и непосредних руководилаца врши анализу података субјеката интерне ревизије у области информационих 

технологија. Спроводи рачунске контроле и контроле појединих сегмената у току вршења интерне ревизије 

у области информационих технологија. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 

студијама у трајању до три године, положен државни стручни испит и најмање три године радног искуства у 

струци као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ КОД ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ 

КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА БЕОГРАДА 

5. Руководилац сектора – Интерни ревизор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад организационе јединице и обезбеђује одржавање 

професионалних етичких стандарда. Руководи ревизорским тимом и даје упутства за обављање ревизије 

система, ревизије усаглашености, финансијске ревизије, ревизије информационих технологија и ревизије 

успешности или комбинације наведених типова ревизија. Припрема и подноси на одобравање директору 

нацрт стратешког и годишњег плана интерне ревизије. Надгледа спровођење годишњег плана интерне 

ревизије и примену методологије интерне ревизије. Припрема извештаје из делокруга рада Службе. Сарађује 

са органима и другим организационим јединицама града Београда. Учествује у сталном стручном 

усавршавању и оспособљавању запослених. Обавља и друге најсложеније задатке у области интерне ревизије 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање седам година радног искуства у струци; најмање седам година радног искуства на 

пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит 

за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за послове интерне ревизије код директних и индиректних корисника буџетских средстава 

града Београда 

6. Начелник одељења – Интерни ревизор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења и организује, обједињава и распоређује послове на 

непосредне извршиоце. Пружа потребну стручну помоћ и обавља најсложеније послове из делокруга 

одељења. Руководи ревизорским тимом и врши расподелу задатака интерним ревизорима. Саставља извештај 

о извршеној интерној ревизији. Саставља извештај о пруженој саветодавној услузи. Учествује у припреми 

нацрта стратешког и годишњег плана интерне ревизије. Учествује у сталном стручном усавршавању и 

оспособљавању запослених. Обавља и друге послове у области интерне ревизије по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 
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академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање пет година радног искуства у струци; најмање пет година радног искуства на пословима 

ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за 

овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

7. Интерни ревизор II 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Саопштава или помаже при саопштавању резултата обављених ревизија руководиоцу 

субјекта ревизије. Сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које ревизорски тим реализује у 

извештајном периоду. По налогу руководиоца обавља сложеније послове који се односе на: проверу примене 

закона и поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу њихове 

адекватности, успешности и потпуности; давање савета када се уводе нови системи, процедуре или задаци; 

вршење ревизије начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске 

операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; проверавање потпуности, 

веродостојности и интегритета података у финансијским извештајима и процедура заштите и очувања 

имовине; састављање ревизорских извештаја. Обавља и друге послове у складу са законом, упутствима и 

налозима руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање пет година радног искуства у струци; најмање пет година радног искуства на пословима 

ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за 

овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

8. Интерни ревизор I 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: По налогу руководиоца обавља послове који се односе на: проверу примене закона и 

поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, 

успешности и потпуности; давање савета када се уводе нови системи, процедуре или задаци; вршење ревизије 

начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу 

оцене економичности, ефикасности и успешности; проверавање потпуности, веродостојности и интегритета 

података у финансијским извештајима и процедура заштите и очувања имовине; састављање ревизорских 

извештаја. Обавља и друге послове у складу са законом, упутствима и налозима руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање три године радног искуства у струци; најмање три године радног искуства на пословима 

ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за 

овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

9. Аналитички послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у обављању послова интерне ревизије. Обавља послове који се односе на: 

прелиминарна испитивања код субјекта интерне ревизије; спровођење рачунске контроле и контроле 
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појединих сегмената у току вршења интерне ревизије; припрему и ажурирање базе података за потребе 

припремe извeштaja. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или нajмaњe пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ КОД ОПШТИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

БЕОГРАДА И КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА 

10. Руководилац сектора – Интерни ревизор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад организационе јединице и обезбеђује одржавање 

професионалних етичких стандарда. Руководи ревизорским тимом и даје упутства за обављање ревизије 

система, ревизије усаглашености, финансијске ревизије, ревизије информационих технологија и ревизије 

успешности или комбинације наведених типова ревизија. Припрема и подноси на одобравање директору 

нацрт стратешког и годишњег плана интерне ревизије. Надгледа спровођење годишњег плана интерне 

ревизије и примену методологије интерне ревизије. Припрема извештаје из делокруга рада Службе. Сарађује 

са органима и другим организационим јединицама града Београда. Учествује у сталном стручном 

усавршавању и оспособљавању запослених. Обавља и друге најсложеније задатке у области интерне ревизије 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање седам година радног искуства у струци; најмање седам година радног искуства на 

пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен испит 

за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за послове интерне ревизије код општина на територији града Београда и корисника јавних 

средстава чији је оснивач општина 

11. Начелник одељења – Интерни ревизор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења и организује, обједињава и распоређује послове на 

непосредне извршиоце. Пружа потребну стручну помоћ и обавља најсложеније послове из делокруга 

одељења. Руководи ревизорским тимом и врши расподелу задатака интерним ревизорима. Саставља извештај 

о извршеној интерној ревизији. Саставља извештај о пруженој саветодавној услузи. Учествује у припреми 

нацрта стратешког и годишњег плана интерне ревизије. Учествује у сталном стручном усавршавању и 

оспособљавању запослених. Обавља и друге послове у области интерне ревизије по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање пет година радног искуства у струци; најмање пет година радног искуства на пословима 

ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за 

овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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12. Интерни ревизор I 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис послова: По налогу руководиоца обавља послове који се односе на: проверу примене закона и 

поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, 

успешности и потпуности; давање савета када се уводе нови системи, процедуре или задаци; вршење ревизије 

начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу 

оцене економичности, ефикасности и успешности; проверавање потпуности, веродостојности и интегритета 

података у финансијским извештајима и процедура заштите и очувања имовине; састављање ревизорских 

извештаја. Обавља и друге послове у складу са законом, упутствима и налозима руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање три године радног искуства у струци; најмање три године радног искуства на пословима 

ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за 

овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

13. Аналитички послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца:1 

Опис послова: Учествује у обављању послова интерне ревизије. Обавља послове који се односе на: 

прелиминарна испитивања код субјекта интерне ревизије; спровођење рачунске контроле и контроле 

појединих сегмената у току вршења интерне ревизије; припрему и ажурирање базе података за потребе 

припремe извeштaja. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или нajмaњe пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ КОД ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ЈАВНИХ 

КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУШТАВА КАПИТАЛА ОСНОВАНИХ ОД СТРАНЕ 

ГРАДА БЕОГРАДА 

14. Руководилац сектора – Интерни ревизор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад организационе јединице и обезбеђује одржавање 

професионалних етичких стандарда. Руководи ревизорским тимом и даје упутства за обављање ревизије 

система, ревизије усаглашености, финансијске ревизије, ревизије информационих технологија и ревизије 

успешности или комбинације наведених типова ревизија. Припрема и подноси на одобравање директору 

нацрт стратешког и годишњег плана интерне ревизије. Надгледа спровођење годишњег плана интерне 

ревизије и примену методологије интерне ревизије. Припрема извештаје из делокруга рада Службе. Сарађује 

са органима и другим организационим јединицама града Београда. Учествује у сталном стручном 

усавршавању и оспособљавању запослених. Обавља и друге најсложеније задатке у области интерне ревизије 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 



844 

факултету; најмање седам година радног искуства у струци; најмање седам година радног искуства на 

пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен испит 

за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за послове интерне ревизије код јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и 

друштава капитала основаних од стране града Београда 

15. Начелник одељења – Интерни ревизор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења и организује, обједињава и распоређује послове на 

непосредне извршиоце. Пружа потребну стручну помоћ и обавља најсложеније послове из делокруга 

одељења. Руководи ревизорским тимом и врши расподелу задатака интерним ревизорима. Саставља извештај 

о извршеној интерној ревизији. Саставља извештај о пруженој саветодавној услузи. Учествује у припреми 

нацрта стратешког и годишњег плана интерне ревизије. Учествује у сталном стручном усавршавању и 

оспособљавању запослених. Обавља и друге послове у области интерне ревизије по налогу руководиоца.  

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање пет година радног искуства у струци; најмање пет година радног искуства на пословима 

ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за 

овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

16. Интерни ревизор II 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Саопштава или помаже при саопштавању резултата обављених ревизија руководиоцу 

субјекта ревизије. Сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које ревизорски тим реализује у 

извештајном периоду. По налогу руководиоца обавља сложеније послове који се односе на: проверу примене 

закона и поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу њихове 

адекватности, успешности и потпуности; давање савета када се уводе нови системи, процедуре или задаци; 

вршење ревизије начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске 

операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; проверавање потпуности, 

веродостојности и интегритета података у финансијским извештајима и процедура заштите и очувања 

имовине; састављање ревизорских извештаја. Обавља и друге послове у складу са законом, упутствима и 

налозима руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање пет година радног искуства у струци; најмање пет година радног искуства на пословима 

ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за 

овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

17. Интерни ревизор I 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис послова: По налогу руководиоца обавља послове који се односе на: проверу примене закона и 

поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, 

успешности и потпуности; давање савета када се уводе нови системи, процедуре или задаци; вршење ревизије 
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начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу 

оцене економичности, ефикасности и успешности; проверавање потпуности, веродостојности и интегритета 

података у финансијским извештајима и процедура заштите и очувања имовине; састављање ревизорских 

извештаја. Обавља и друге послове у складу са законом, упутствима и налозима руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање три године радног искуства у струци; најмање три године радног искуства на пословима 

ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за 

овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

18. Аналитички послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у обављању послова интерне ревизије. Обавља послове који се односе на: 

прелиминарна испитивања код субјекта интерне ревизије; спровођење рачунске контроле и контроле 

појединих сегмената у току вршења интерне ревизије; припрему и ажурирање базе података за потребе 

припремe извeштaja. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или нajмaњe пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом 

као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ, ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

19. Руководилац сектора – Интерни ревизор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад организационе јединице и обезбеђује одржавање 

професионалних етичких стандарда. Руководи ревизорским тимом и даје упутства за обављање ревизије 

система, ревизије усаглашености, финансијске ревизије, ревизије информационих технологија и ревизије 

успешности или комбинације наведених типова ревизија. Припрема и подноси на одобравање директору 

нацрт стратешког и годишњег плана интерне ревизије. Организује, руководи, координира и прати извршење 

послова и контролише рад из надлежности сектора. Надгледа спровођење годишњег плана интерне ревизије 

и примену методологије интерне ревизије. Припрема извештаје из делокруга рада Службе. Сарађује са 

органима и другим организационим јединицама града Београда. Учествује у сталном стручном усавршавању 

и оспособљавању запослених. Обавља и друге најсложеније задатке у складу са законом, упутствима и 

налогом руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање седам година радног искуства у струци; најмање седам година радног искуства на 

пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен испит 

за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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Одељење за нормативне, правне и студијско-аналитичке послове 

20. Начелник одељења – Интерни ревизор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења и организује, обједињава и распоређује послове на 

непосредне извршиоце. Пружа потребну стручну помоћ и обавља најсложеније послове из делокруга 

одељења. Руководи ревизорским тимом и врши расподелу задатака интерним ревизорима. Саставља извештај 

о извршеној интерној ревизији. Саставља извештај о пруженој саветодавној услузи; Учествује у припреми 

нацрта стратешког и годишњег плана интерне ревизије; Организује и руководи, даје детаљна упутства за 

обављање послова у области јавних набавки. Организује и руководи, даје детаљна упутства и контролише 

израду општих и појединачних правних аката из области радних односа и из надлежности Службе. Учествује 

у сталном стручном усавршавању и оспособљавању запослених. Обавља и друге послове у складу са законом, 

упутствима и налозима руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање пет година радног искуства у струци; најмање пет година радног искуства на пословима 

ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за 

овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

21. Интерни ревизор I 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: По налогу руководиоца обавља послове који се односе на: праћење прописа; проверу 

примене закона и поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу њихове 

адекватности, успешности и потпуности; давање савета када се уводе нови системи, процедуре или задаци; 

вршење ревизија начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске 

операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности; проверавање потпуности, 

веродостојности и интегритета података у финансијским извештајима и процедура заштите и очувања 

имовине; састављање ревизорских извештаја; анализу уговорне документације субјекта интерне ревизије. 

Учествује у припреми општих и појединачних аката из области правних послова. Обавља и друге послове у 

складу са законом, упутствима и налозима руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање три године радног искуства у струци; најмање три године радног искуства на пословима 

ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за 

овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

22. Аналитички послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у обављању послова интерне ревизије. Обавља послове који се односе на: 

прелиминарна испитивања код субјекта интерне ревизије; спровођење правне и рачунске контроле и 

контроле појединих сегмената у току вршења интерне ревизије; припрему и ажурирање базе података за 

потребе припремe извeштaja. Уз детаљна упутства непосредних руководилаца учествује у изради плана 

јавних набавки Службе и учествује у припреми и спровођењу поступака јавних набавки из надлежности 

Службе. Уз детаљна упутства непосредних руководилаца учествује у изради општих и појединачних правних 

аката из области радних односа и из надлежности Службе. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 



847 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или нajмaњe пет година проведених у радном односу код послодавца као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за економско-финансијске послове 

23. Начелник одељења – Интерни ревизор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења и организује, обједињава и распоређује послове на 

непосредне извршиоце. Пружа потребну стручну помоћ и обавља најсложеније послове из делокруга 

одељења. Руководи ревизорским тимом и врши расподелу задатака интерним ревизорима. Саставља извештај 

о извршеној интерној ревизији. Саставља извештај о пруженој саветодавној услузи. Учествује у припреми 

нацрта стратешког и годишњег плана интерне ревизије. Организује, руководи, координира, контролише и 

прати извршење материјално финансијских послова из надлежности Службе. Учествује у сталном стручном 

усавршавању и оспособљавању запослених. Обавља и друге послове у складу са законом, упутствима и 

налозима руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање пет година радног искуства у струци; најмање пет година радног искуства на пословима 

ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за 

овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

24. Интерни ревизор I 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: По налогу руководиоца обавља послове који се односе на: проверу примене закона и 

поштовања правила интерне контроле, оцену система интерних контрола у погледу њихове адекватности, 

успешности и потпуности; давање савета кад се уводе нови системи, процедуре или задаци; вршење ревизија 

начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу 

оцене економичности, ефикасности и успешности; проверу потпуности, веродостојности и интегритета 

података у финансијским извештајима; састављање ревизорских извештаја; анализу јединичних цена из 

усвојених понуда, проверу обима оправданости и квалитета изведених радова, набављених добара и 

извршених услуга и стручну анализу оправданости исказаних расхода и издатака у финансијским 

извештајима; припрему и израду предлога финансијског плана и састављање периодичних и годишњих 

извештаја; извршавања задатака који се односе на управљање имовином за коју је одговоран директни 

корисник; вођење евиденције оперативних и других ризика и реализације мера за ублажавање и отклањање 

ризика. Обавља и друге послове у складу са законом, упутствима и налозима руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање три године радног искуства у струци; најмање три године радног искуства на пословима 

ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима; положен испит за 

овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору; положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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25. Аналитички послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у обављању послова интерне ревизије. Обавља послове који се односе на: 

прелиминарна испитивања код субјекта интерне ревизије; спровођење рачунске контроле и контроле 

појединих сегмената у току вршења интерне ревизије; припрему и ажурирање базе података за потребе 

припремe извeштaja; Уз детаљна упутства непосредних руководилаца учествује у припреми и изради 

материјално финансијске документације из надлежности Службе. Обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен 

приправнички стаж или нajмaњe пет година проведених у радном односу код послодавца као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА ОЦЕНУ КВАЛИТЕТА АКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

26. Руководилац сектора – Интерни ревизор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи и организује рад организационе јединице. Периодично процењује да ли су 

адекватни сврха, овлашћења и одговорности активности интерне ревизије дефинисане у Повељи. Прати 

усклађеност са међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије, примену Етичког 

кодекса и примену методологије и интерних аката активности интерне ревизије у свим фазама. Подноси на 

одобравање директору обједињени нацрт стратешког и годишњег плана интерне ревизије и прати 

спровођење годишњег плана интерне ревизије. Прати план професионалног/стручног усавршавања интерних 

ревизора. Припрема извештаје из делокруга рада Службе. Сарађује са другим организационим јединицама 

града Београда и екстерним струковним институцијама. Учествује у сталном стручном усавршавању и 

оспособљавању запослених. Обавља и друге најсложеније задатке у области интерне ревизије по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање седам година радног искуства у струци; најмање седам година радног искуства на 

пословима ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен испит 

за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за оцену квалитета активности интерне ревизије 

27. Начелник одељења – Интерни ревизор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом одељења; организује, обједињава и распоређује послове на непосредне 

извршиоце. По налогу непосредног руководиоца обавља послове који се односе на: учествовање у процени 

усклађености Повеље; учествовање у праћењу усклађености са међународним стандардима професионалне 

праксе интерне ревизије, у примени Етичког кодекса и у примени методологије и интерних аката активности 

интерне ревизије у свим фазама; учествовање у изради обједињеног нацрта стратешког и годишњег плана 

интерне ревизије и праћење спровођења годишњег плана и по потреби ажурирање; припремање и 

учествовање у праћењу спровођења плана професионалног/стручног усавршавања интерних ревизора; 

учествовање у припреми извештаја из делокруга рада Службе. Учествује у сталном стручном усавршавању 

и оспособљавању запослених. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање пет година радног искуства у струци; најмање пет година радног искуства на пословима 

ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен испит за 

овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

28. Интерни ревизор I 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: По налогу руководиоца обавља послове који се односе на: припрему документације за 

потребе процене усклађености Повеље; учествовање у праћењу усклађености са међународним стандардима 

професионалне праксе интерне ревизије, у примени Етичког кодекса и у примени методологије и интерних 

аката активности интерне ревизије у свим фазама; обједињавање достављених предлога за израду 

обједињеног нацрта стратешког и годишњег плана интерне ревизије; вођење и ажурирање евиденције из 

делокруга рада Сектора; учествовање у припреми извештаја из делокруга рада Службе. Обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно научног 

поља друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или природно-математичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; најмање три године радног искуства у струци; најмање три године радног искуства на пословима 

ревизије, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима, положен испит за 

овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, положен државни стручни испит као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 
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КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 

Члан 106. 

1. Директор канцеларије 

Звање: Функционер Број функционера: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о оснивању Канцеларије за младе. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање једне 

године. 

2. Заменик директора канцеларије 

Звање: Функционер Број функционера: 1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о оснивању Канцеларије за младе. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање једне 

године. 

3. Административно-технички послови 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима телефонске позиве; врши пријем странака и организује састанке по налогу 

директора и заменика директора; води евиденцију о присуству и одсуству запослених на послу; прима и 

заводи пошту преко доставне књиге; разврстава и експедује пошту; врши и-мејл кореспонденцију, пријем и 

слање факсова; копирање материјала; обавља послове који се односе на коришћење службеног аутомобила, 

путне налоге, накнаде за превоз, требовање канцеларијског материјала; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Звање Број радних места Број службеника 

Функционери  2  2  

Службеници извршиоци    

Виши саветник  2  2  

Самостални саветник  4  4  

Саветник  6  6  

Млађи саветник  3  3  

Сарадник  /  /  

Млађи сарадник  /  /  

Виши референт  /  /  

Референт  /  /  

Млађи референт  4  4  

Укупно:  21  21  
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СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

4. Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Сектора; обавља најсложеније нормативно-правне и финансијске 

послове; обавља сталну пословну комуникацију на веома високом нивоу унутар и изван органа; контролише 

припрему нормативних и свих правних аката; координира послове јавних набавки; контролише извештаје, 

информације, анализе, дописе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање седам 

година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за правне и финансијске послове 

5. Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; обавља сложене нормативно-правне и финансијске послове; 

координира израду правних аката; контролише плаћања, извршење буџета, прављење финансијског плана; 

контролише поступак јавних набавки; израђује извештаје, информације, анализе, дописе; обавља редовну 

пословну комуникацију унутар и изван органа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање пет 

година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

6. Правни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља нормативно-аналитичке послове; обавља редовну пословну комуникацију 

унутар и изван органа; обавља послове из области јавних набавки и радних односа за потребе Канцеларије; 

прима странке; учествује у изради документације у конкурсима; израђује извештаје, информације, анализе, 

дописе; обавља и друге послове по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три године, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

7. Финансијски послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља редовну пословну комуникацију унутар и изван органа; обавља послове који 

се односе на: припрему предлога финансијског плана и годишњег финансијског извештаја Канцеларије; стара 

се о наменском коришћењу буџетских и донаторских средстава; остварује сарадњу са организационом 

јединицом Градске управе надлежне за послове финансија; израђује информације, анализе, извештаје и друге 

материјале из области финансија; пријем странака; израду извештаја, информација и других материјала; 

обавља и друге послове по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три године, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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8. Нормативни и послови јавних набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља редовну пословну комуникацију унутар и изван органа; обавља послове из 

области јавних набавки; прима странке; израђује извештаје, информације, анализе, дописе; израђује 

нормативне и све остале правне акте; контрола извршења уговора закључених у поступцима јавних набавки; 

обавља и друге послове по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три године, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

9. Административно-технички послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Врши административно-техничку подршку за израду нацрта одлука, извештаја и 

докумената; израђује мање сложене акте из делокруга рада Сектора; прима телефонске позиве; врши пријем 

странака и организује састанке по налогу руководиоца сектора и начелника одељења, врши и-мејл 

кореспонденцију, пријем и слање факсова; копирање материјала; обавља и друге послове по налогу руководилаца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

СЕКТОР ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ И САРАДЊУ СА УДРУЖЕЊИМА 

10. Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Сектора, обавља сталну пословну комуникацију унутар и изван органа, 

координира припрему и реализацију конкурса за доделу средстава удружењима за финансирање програма и 

пројеката, координира и друге конкурсе; координира послове из области унапређења положаја младих и 

сарадње са удружењима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање седам 

година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за унапређење положаја младих и сарадњу са удружењима 

11. Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; обавља редовну пословну комуникацију унутар и изван 

органа, припрема и реализације конкурсе за доделу средстава удружењима за финансирање програма и 

пројеката, припрема и реализације и друге конкурсе; реализација послова из области унапређења положаја 

младих и сарадње са удружењима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање пет 

година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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12. Послови за подстицај и унапређење сарадње са удружењима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове везане за обезбеђење услова за рад удружења од интереса за Град 

Београд; даје подршку цивилном сектору у успостављању дијалога и јачању партнерстава са органима 

локалне самоуправе; пружа помоћ и подршку удружењима, посебно у спровођењу пројеката од заједничког 

интереса; учествује на изради пројеката усмерених ка коришћењу фондова Европске уније; координира 

припрему и реализацију конкурса за доделу средстава удружењима за финансирање програма и пројеката; 

врши пријем странака; обавља послове у вези са израдом извештаја, информација, анализа и других 

материјала од значаја за рад Канцеларије; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три године, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

13. Послови за унапређење положаја младих 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на друштвену бригу о младима, побољшање квалитета 

живота младих, хуманизацију слободног времена, неговање здравих и безбедних стилова живота; 

промовисање различитости, толеранције и солидарности међу младима; сарадњу са удружењима од јавног 

значаја за младе, установама које се баве радом са талентованим и надареним, рад са посебно надаренима у 

популацији младих; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

14. Послови за анализу, креирање и контролу пројеката у области рада са удружењима 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Опслуживање рада комисије за доделу средстава удружењима; послови који се односе 

на израду пројеката усмерених ка коришћењу фондова Европске уније; послови који се односе на 

укључивање мањинских заједница у друштвене токове града кроз рад са НВО које се баве овим питањима; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

15. Административно-технички послови 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима телефонске позиве; врши пријем странака и организује састанке по налогу 

руководиоца сектора и начелника одељења; прима и заводи пошту преко доставне књиге; разврстава и 

експедује пошту; врши и-мејл кореспонденцију, пријем и слање факсова; копирање материјала; обавља послове 

који се односе на требовање канцеларијског материјала; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

завршен приправнички стаж. 

СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТЕ 

16. Руководилац сектора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Сектора, обавља сталну пословну комуникацију унутар и изван органа; 

координира припрему пројектне документације за аплицирање на јавне позиве и конкурсе донатора; прати 
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актуелне конкурсе; контролише реализацију пројеката; контролише и израђује извештаје, информације, 

анализе, дописе; координира конкурсе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање пет 

година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за пројекте 

17. Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Руководи радом Одељења; обавља редовну пословну комуникацију унутар и изван 

органа; припрема пројектну документацију за аплицирање на јавне позиве и конкурсе донатора; прати 

актуелне конкурсе; спроводи конкурсе; контролише реализацију пројеката; израђује извештаје, информације, 

анализе, дописе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање пет 

година, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

18. Послови за пројекте из области неформалног образовања 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на припрему аналитичке документације за потребе 

планирања, програмирања, валоризације постигнутих ефеката, као и друге послове којима се остварује 

друштвена брига о неформалном образовању; учествује у припреми пројектне документације за аплицирање 

на јавне позиве и конкурсе донатора; учествује у креирању друштвеног амбијента који је подстицајан за 

унапређење неформалног образовања; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три године, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

19. Послови за пројекте из области предузетништва 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у припреми пројектне документације за аплицирање на јавне позиве и 

конкурсе донатора; аналитички обавља послове везане за сарадњу са невладиним и донаторским 

организацијама, а посебно послове који се односе на пројекте који воде ка европским интеграцијама, а у вези 

са подстицањем и унапређењем предузетништва, обавља послове у вези са израдом извештаја, информација, 

анализа и других материјала од значаја за подстицај и унапређење предузетништва, обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три године, 

положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

20. Послови за пројекте за подстицај и унапређење осетљивих група 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе друштвену бригу о осетљивим групама, побољшање 

квалитета живота младих из осетљивих група; хуманизација слободног времена; неговање здравих и 
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безбедних стилова живота; промовисање различитости; социјална рехабилитација и реинтеграција; пружање 

подршке и обезбеђивање једнаког положаја младих из осетљивих група; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

Законом, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

21. Административно-технички послови 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прима телефонске позиве; врши пријем странака и организује састанке по налогу 

руководиоца сектора и начелника одељења; прима и заводи пошту преко доставне књиге; разврстава и 

експедује пошту; врши и-мејл кореспонденцију, пријем и слање факсова; копирање материјала; обавља 

послове који се односе на требовање канцеларијског материјала; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

завршен приправнички стаж, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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СЛУЖБА ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 107. 

Звање Број радних места Број службеника 

Функционери 2 3 

Службеник на положају II група / / 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 3 3 

Самостални саветник 5 7 

Саветник 7 10 

Млађи саветник 1 1 

Сарадник / / 

Млађи сарадник / / 

Виши референт / / 

Референт / / 

Млађи референт / / 

Намештеник IV врста радних места 1 2 

Укупно: 19 26 

1. Директор Службе 

Звање: Функционер Број функционера: 1 

Опис послова: Обавља послове сагласно Одлуци о оснивању и раду Службе главног урбанисте града 

Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области архитектуре или 

грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година 

радног искуства на пословима у области урбанизма и архитектуре. 

2. Заменик директора 

Звање: Функционер Број функционера: 2 

Опис послова: Обавља послове сагласно Одлуци о оснивању и раду Службе главног урбанисте града 

Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области архитектуре или 

грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година 

радног искуства на пословима у области урбанизма и архитектуре. 

СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИЗРАДЕ УРБАНИСТИЧКЕ И ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

3. Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове, и то: припрема анализе, извештаје, информације и 

друге стручне и аналитичке материјале на основу одговарајућих података и обавља истраживања у циљу 

утврђивања чињеничног стања у архитектонско урбанистичкој области и у области саобраћаја и 
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инфраструктуре; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Сектору; припрема 

израду политика, стратегија, пројеката и програма из области планирања простора и просторног развоја и 

прати предузимање мера за њихово остваривање; обавља координацију која се односи на спровођење 

архитектонско-урбанистичких конкурса; израђује извештаје и друге материјале којима се информишу 

руководиоци сектора о стању и проблемима у одређеној области из делокруга рада; прати и анализира нове 

законске и подзаконске прописе из области урбанизма и изградње; прати имплементацију међународних 

конвенција из области просторног планирања; предлаже доношење стратешких одлука и планова о развоју 

Града, као и смерница за израду Стратегије развоја; сарађује са Главним урбанистом; обавља и друге послове 

по налогу директора и заменика директора. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области архитектуре, грађевинског 

инжењерства или математичких наука (смер просторни планер); положен државни стручни испит; најмање 

седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

4. Радно место за стручне послове стратешког и детаљног планирања 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Разматра иницијативе за доношење планских докумената; сарађује са научним 

институцијама и струковним удружењима у вези развоја града; прати рад и реализацију израде 

урбанистичких планова; сарађује са носиоцима израде просторних планова, генералног урбанистичког 

плана, планова генералне и детаљне регулације у свим фазама израде; припрема информације о материјалу 

које разматра Комисија за планове; покреће иницијативе за израду и измену важећих планова; прати 

спровођење ГУП-а и Просторног плана; координира рад на изради и контроли студија из области урбанизма 

и заштите животне средине сарађује у изради годишњих и средњорочних програма; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области архитектуре, грађевинског 

инжењерства, гео наука или математичких наука (смер просторни планер); положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

5. Радно место за послове саобраћаја и инфраструктуре 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Учествује у припремању програма израде урбанистичких планова и програма 

уређивања грађевинског земљишта, који се односе на планирање саобраћајне инфраструктуре; прати и 

координира планирање и реализацију саобраћајне и комуналне инфраструктуре; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области саобраћајног инжењерства, 

архитектуре, грађевинског инжењерства или математичких наука (смер просторни планер); положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

6. Радно место за послове сарадње стратешког и детаљног планирања 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Прати рад и реализацију израде урбанистичких планова; прати послове на припреми и 

реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта; припрема информације за потребе 

Главног урбанисте; припрема презентације пројеката; промовише примере најбоље праксе у области 

урбанизма и архитектуре; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области архитектуре, грађевинског 

инжењерства гео наука или математичких наука (смер просторни планер); положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

7. Радно место за послове унапређења и развоја урбане мобилности 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прати развој саобраћајне и комуналне инфраструктуре; учествује у изради програма 

из области урбане мобилности, на основу динамике реализације Стратегије развоја града и планских 

докумената; промовише пешачке и бициклистичке стазе; сарађује на кампањама за унапређење безбедности 

бициклиста; прати ефекте урбане мобилности на остале видове саобраћаја и животну средину; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области архитектуре, грађевинског 

инжењерства, саобраћајног инжењерства или математичких наука (смер просторни планер); положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

СЕКТОР ЗА КАПИТАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ 

8. Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније стручне послове из надлежности Сектора, и то: руководи 

Сектором; планира, усмерава и надзире рад у Сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом 

обављању послова у Сектору; учествује у изради стратешких докумената и пројеката; прати, прати, 

анализира и проучава нове законске и подзаконске прописе из области урбанизма и изградње; остварује 

сталну пословну комуникацију на веома високом нивоу са организационим јединицама Градске управе, 

установама, институцијама и органима државне смернице у вези са применом прописа и општих аката 

Службе; предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој активности из 

надлежности Службе; сарађује са локалним удружењима урбаниста и архитеката, као и са другим 

заинтересованим субјектима; обавља и друге послове по налогу директора и заменика директора. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области архитектуре, грађевинског 

инжењерства или математичких наука (смер просторни планер) положен државни стручни испит; најмање 

седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

9. Радно место за послове припреме развојних и капиталних пројеката 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Предлаже развојне и стратешке политике у области грађевинарства, као и праћење и 

предузимање мера за њихово остваривање; унапређује пословни амбијента у области грађевинарства, 

архитектуре и урбанизма, кроз мишљења и сугестије, као и анализе и извештаје; учествује у припреми 

развојних пројеката града; прати реализацију израде стратешких и развојних пројеката града; разматра 

економске ефекте инвестиција; Редовно сарађује са Секретаријатом за информисање у организовању 

маркетиншких и других активности за потребе Службе и главног урбанисте; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца 

Услови: Стечено високо образовање из научне области архитектуре, грађевинског инжењерства, 

математичких наука (смер просторни планер), или друштвено-хуманистичких наука на основним 
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академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

10. Радно место за послове на изради аналитичких материјала – Припрема информативне основе 

и информисање јавности 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове у области јавног информисања организује медијске 

кампање и акције града Београда; редовно сарађује са Секретаријатом за информисање у организовању 

маркетиншких и других активности Главног урбанисте; сарађује са Секретаријатом за културу; обавља 

сложеније стручно-оперативне, административне, аналитичке и друге послове везане за објављивање 

информација у медијима за потребе главног урбанисте; припрема информативне и стручне материјале за 

медије из делокруга службе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три 

године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

Одељење за правне и економске послове 

11. Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Организује рад, руководи одељењем и стара се о законитом и благовременом вршењу 

послова из делокруга рада сектора, правилном распоређивању послова и задатака и пружање стручне помоћи 

сарадницима. Самостално обавља најсложеније стручне послове у сектору и то: припрема, обједињавање и 

израда предлога финансијских планова-буџета; нормативно-правне послове везане за припрему свих врста 

нормативних аката из надлежности Службе; даје иницијативу за измену; тромесечног плана квота; измена 

измену месечних квота; измене финансијских планова из текуће буџетске резерве; измене финансијских 

планова (измена унутар апропријације и у апропријацији – 5% или 10%); финансијских извештаја, 

информација и анализа; даје инструкције у вези финансијских средстава обезбеђења уговорних обавеза, врши 

пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења (СФО); врши контролу финансијске документације за 

пренос средстава, доноси решења о преносу финансијских средстава; праћење, анализирање и проучава нове 

законске и подзаконске прописе из области рада сектора; сарађује са другим органима, организацијама и 

ресорним министарствима, обавља и друге послове по налогу директора и заменика директора службе. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области друштвено-хуманистичких 

наука, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

12. Радно место за студијско-аналитичке послове из области финансија 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Самостално обавља сложене стручне финансијско-материјалне послове у Служби и то: 

припрема, обједињавање и израда предлога финансијских планова-буџета; израда предлога капиталних и 

вишегодишњих пројеката; израда тромесечног плана квота, измена месечних квота; измене финансијских 

планова из текуће буџетске резерве; измене финансијских планова (измена унутар апропријације и у 

апропријацији – 5% или 10%); финансијских извештаја, информација и анализа; инструкције у вези 

финансијских средстава обезбеђења уговорних обавеза, пријем и праћење средстава финансијског 

обезбеђења (СФО); припрема и контрола документације за плаћање; израда решења и захтева за плаћање 



860 

обавеза у складу са финансијским планом и висином апропријација; контрола финансијске документације за 

пренос средстава, решења о преносу финансијских средстава; сарадња са секторима из делокруга рада у 

оквиру службе у вези са припремом предлога закључака за обезбеђење средстава; праћење, анализирање и 

проучавање законских и подзаконских прописа из области рада службе; сарадња са другим органима, 

организацијама и ресорним министарствима, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено-хуманистичких наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три година радног искуства у струци, као и потребне 

компетенције за рад на радном месту. 

13. Радно место за нормативно-правне и студијско аналитичке послове 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Самостално и системски обавља сложене нормативно правне и студијско-аналитичке 

послове и то: нормативно-правне послове везане за припрему свих врста нормативних аката из надлежности 

службе; координира у поступку припреме нацрта аката, прибавља мишљења и разматра примедбе и мишљења 

других органа на нацрте и предлоге прописа и других аката, учествује у припреми појединачних управних аката, 

даје инструкцију и упутства за примену прописа, припрема анализе извештаје и информације у урбанизма, 

архитектуре и грађевинарства, учествује у припреми елабората, студија, програма који служе за спровођење 

политике из делокруга рада Службе; обављање послова из области јавних набавки за потребе службе,; израђивање 

програма, информација и извештаја о раду службе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, из научне области правних наука, положен 

државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 

на радном месту. 

14. Радно место за аналитичке послове и извештавање 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља послове који су најчешће прецизно одређени и подразумевају примену 

утврђених метода рада, поступака или стручних техника са јасним оквиром самосталног деловања, уз 

повремени надзор непосредног руководиоца; учествује у изради информација и других материјала за потребе 

Службе; обавља пословну комуникацију унутар и изван органа, чија је сврха пружање савета и прикупљање 

или размена битних информација; евиденције у областима рада; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама трајању од најмање четири године, или специјалистичким судијама; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

15. Радно место за опште послове 

Звање: Намештеник IV врста радних места Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља послове интерне доставе, врши пријем, сређивање и распоређивање поште; 

евидентирање и достављање кроз књигу преузетих доставница; подиже обичне и препоручене пошиљке, 

пакете и штампу; обавља интерну доставу аката и примљене поште; Врши умножавање материјала на 

фотокопир апаратима; пријављује кварове на инсталацијама, уређајима и опреми; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање; возачки испит Б категорије; најмање 

једна година радног искуства, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 



861 

СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ ПРОСТОРЕ И АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ 

16. Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније стручне послове из надлежности Сектора, и то: руководи 

Сектором; планира, усмерава и надзире рад у Сектору; стара се о законитом, правилном и благовременом 

обављању послова у Сектору; учествује у изради стратешких докумената и пројеката; прати, анализира и 

проучава нову законску и подзаконску регулативу и њихове ефекте на послове Службе; остварује сталну 

пословну комуникацију на веома високом нивоу са организационим јединицама Градске управе, установама, 

институцијама и органима државне управе којом се делотворно преносе информације које служе остваривању 

послова из надлежности Службе; предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан развој 

активности из надлежности Службе; врши надзор над израдом анализа, извештаја, информација и одговора о 

питањима из делокруга сектора; обавља и друге послове по налогу директора и заменика директора. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области архитектуре, грађевинског 

инжењерства или математичких наука (смер просторни планер); положен државни стручни испит; најмање 

седам година радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

17. Радно место за послове развоја и анализе јавних простора 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прати и анализира стања у области уређења града и давање предлога за предузимање 

мера; спроводи смернице развоја архитектуре у односу на заштиту аутентичности простора и идентитета 

насеља; Прати и анализира стања у области уређења града и даје предлоге за предузимање мера; анализа 

програма уређења јавних површина и сарадња са носиоцима израде програма; учествује у изради прописа из 

области уређења града; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (архитектура или 

грађевинско инжењерство) или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; 

најмање пет године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

18. Радно место за послове развоја архитектонског обликовања јавних простора 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља мање сложене стручне послове у области обезбеђења квалитета 

архитектонских решења; стара се о унапређењу визуелног квалитета објеката и насеља; сарађује са ЈКП у 

циљу реализације послова; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области архитектура или грађевинско инжењерство 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног 

искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

19. Радно место за послове сарадње на развоју јавних простора 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис послова: Прати стања у области уређења града и давање предлога за предузимање мера; сарадња 

са ЈКП у циљу реализације послова обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године из научне области 

друштвено-хуманистичких наука; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у 

струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту. 
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Члан 108. 

За радна места разврстана у звању млађег саветника, млађег сарадника и млађег референта, могу се у 

радни однос на одређено време примити лица у својству приправника ради оспособљавања за самосталан рад 

у струци, односно самостално обављање посла, у складу са законом. 

Члан 109. 

Начелник Градске управе, односно директори извршиће распоређивање службеника и намештеника у 

складу са овим правилником. 

Члан 110. 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник 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, Канцеларији за младе и Служби 

главног урбанисте града Београда, број: број: 110-1161/19-ГВ од 30.12.2019.године, 110-149/20-ГВ од 

25.2.2020.године и 110-240/20-ГВ од 20.03.2020. године, 110-478/20-ГВ од 9.7.2020.године, 110-580/20 ГВ од 

27.8.2020. године, 110-629/20 ГВ од 21.9.2020. године, 110-842/20-ГВ од 28.12.2020.године, 110-143/21-ГВ од 

26.2.2021.године, 110-167/21-ГВ од 5.3.2021.године, 110-197/21-ГВ од 19.3.2021.године, 110-222/21-ГВ од 

25.3.2021.године, 110-302-ГВ од 27.4.2021. године, 110-340/21-ГВ од 20.5.2021.године, 110-446/21-ГВ од 

1.7.2021.године, 110-527/21-ГВ од 29.7.2021.године, 110-630/21-ГВ од 26.8.2021. године, 110-722/21-ГВ од 

1.10.2021.године, 110-925/21-ГВ од 14.12.2021.године, 110-968/21-ГВ од 28.12.2021.године, 110-14/22-ГВ од 

6.1.2022.године, 110-197/22-ГВ од 28.1.2022.године, 110-277/22-ГВ од 2.3.2022.године, 110-318/22-ГВ од 

11.3.2022.године, 110-624/22-ГВ од 16.6.2022.године, 110-958/22-ГВ од 21.9.2022.године. и 110-1127/22-ГВ 

од 4.11.2022. године. 

Члан 114. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања од стране Градског већа града Београда. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

Број: 110-180/23-ГВ – 14. фебруар 2023. године 

 
Доставити: 

 Кабинету градоначелника  
 Кабинету председника Скупштине града 

 Секретаријату за информисање 
 Секретаријату за послове начелника Градске управе 

 Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, 

Служби за интерну ревизију града Београда, Канцеларији за 

младе, Служби главног урбанисте града Београда и 

организационим јединицама Градске управе града Београда 

преко Секретаријата за послове начелника Градске управе 

- Сектору за послове скупштине Секретаријата за скупштинске 

послове и прописе 
 Писарници 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

члан Градског већа 

Весна Видовић, 

заменик градоначелника, с.р. 

 

 

 

 


