
Број: 110-314/18-ГВ 

 

Градско веће града Београда, на седници одржаној 25. априла 2018. Године, на основу 
члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/16), Уредбе о критеријумима за 
разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/16), 
Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 
намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 88/16), донело је  
 

 

ПРАВИЛНИК  
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА  
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА,  

СЛУЖБИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ,  
СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ,  

СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА  
И КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МЛАДЕ 

 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града 
Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за 
буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за 
младе бр. 110-680/17-ГВ од 11.5.2017. године, 110-1725/17-ГВ од 31.10.2017. године и 
110-10718-ГВ од 2.2.2018. године, у члану 73, став 2, алинеја 2. мења се и гласи: 
 
„- 2709 радних места службеника на извршилачким радним местима: 

 Виши саветник - 181  
 Самостални саветник - 385 
 Саветник - 933    
 Млађи саветник - 369 

 Сарадник - 153  
 Млађи сарадник - 80 
 Виши референт - 550 
 Референт - 23 
 Млађи референт - 35 

 
Члан 2. 

 
У члану 83., у табели, редни број 9.74. брише се. 
 
У истом члану, у табели, досадашњи редни број 9.75, постаје редни број 9.74. 
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У истом члану, у табели, после редног броја 9.74, додаје се редни број 9.75 и гласи: 
 
9.75. Послови анализе утицаја уступања 

саобраћајних површина за друге садржаје на 
пешачки, стационарни и динамички саобраћај 

 
Обавља послове 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; организује, 

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 на 

постављање летњих башти, киоска, конзерватора и 
сличних садржаја привременог и сезонског 

карактера; припрема податке за израду стручно-

аналитичких материјала (анализе, извештаје и др.), 
којима се указује на стање појаве и даје 

иницијативе и предлоге мера за решавање 
одређених питања у области паркирања; учествује 

у припреми конкретних решења по захтевима 
правних и физичких лица анализом ситуација на 

терену; прати наплату такси;  учествује у припреми 

пројектних задатака из области управљања и 
регулисања паркирања; учествује у поступку 

покретања поступка по службеној дужности кад то 
одређује закон или други пропис и кад утврди или 

сазна да, с обзиром на постојеће чињенично стање, 

треба покренути поступак ради заштите јавних 
интереса водећи рачуна о евентуалним 

представкама грађана, организација и надлежних 
органа; на основу одлучујућих чињеница утврђених 

у поступку учествује у припреми решења о управној 

ствари; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца. 

1 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; завршен 
приправнички стаж 

 

Млађи сарадник 

 
У истом члану, у табели, редни број 9.88. мења се и гласи: 
 
9.88. Послови администратора информационих 

система и технологија  
 

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 

1 Стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању; 
положен државни стручни 

испит; завршен приправнички 
стаж 

 
Млађи референт  
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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 информационих система; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

 

 

Члан 3. 
 

У члану 85., у табели, код редног броја 11.42., у колони - Услови за обављање послова и 
звање, речи: „правне науке“, замењују се речима: „природно-математичких или 
техничко-технолошких наука“. 
 
У истом члану, у табели, код редног броја 11.55., у колони - Услови за обављање 
послова и звање, речи: „најмање три године радног искуства у струци“, замењују се 
речима: „завршен приправнички стаж“, а реч: „Сарадник“, замењује се речима: 
„Млађи сарадник“. 
 

Члан 4. 
 

У члану 99., у табели, код ред. бр. 25.5. и 25.15., у колони - Услови за обављање послова 
и звање, реч: „пет“, замењује се речју: „седам“, а речи: „Самостални саветник“, 
замењују се речима: „Виши саветник“. 
 

Члан 5. 
 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет 
презентацији града Београда.  
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДA БЕОГРАДA 

Број: 110-314/18-ГВ – 25. април 2018. године 

 
 
 

 
Доставити: 

- Кабинету градоначелника 
- Секретаријату за послове начелника 

Градске управе  
- Секретаријату за саобраћај  
- Секретаријату за заштиту животне средине  
- Секретаријату за скупштинске послове и 

прописе   
- Писарници 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
члан Градског већа 

Андреја Младеновић,  
заменик градоначелника,с.р. 

 
 

 

 
За тачност отправка 

заменик начелника Градске управе 
града Београда - секретар Секретаријата за 

скупштинске послове и прописе 
 
 

Божидар Узелац 

 


