
Број:110-1040/19-ГВ 
 
Градско веће града Београда, на седници одржаној 20. новембра 2019. године, на основу 

члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др. 
закон),   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, 113/17 – др. закон и 95/18-др. закон) и 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 

  
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ 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, КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МЛАДЕ И СЛУЖБИ ГЛАВНОГ 

УРБАНИСТЕ ГРАДА БЕОГРАДА 
 
 

Члан 1. 
 

 
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града Београда, 
Служби за центарализоване 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: 110-680/17-ГВ од 11.5.2017. године, 110-1725/17-ГВ од 31.10.2017. године, 
110-107/18-ГВ од 2.2.2018. године, 110-314/18-ГВ од 25.4.2018. године, 110-626/18-ГВ од 
27.6.2018. године, 110-973/18-ГВ од 4.10.2018. године, 110-1193/18-ГВ од 7.12.2018. године, 
110-54/19-ГВ од 24.1.2019. године, 110-123/19-ГВ од 14.2.2019. године, 110-190/19-ГВ од 
7.3.2019. године, 110-406/19-ГВ од 24.4.2019.године, 110-457/19-ГВ од 16.5.2019.године,   110-
589/19-ГВ од 13.6.2019.године,  110-741/19-ГВ од 01.8.2019.године, 110-809/19-ГВ од 
28.8.2019.године и 110-839/19-ГВ од 13.09.2019.године,  члан 4.став 1. тачка 18. мења се и 
гласи:  
„18. Секретаријат за послове озакоњења објеката“ 
 

Члан 2. 
 
Члан 18. мења се и гласи: 
 

 
„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  
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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 
а) 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.   

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. 
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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 
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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 
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 стручнe и административнe пословe, 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 огранизацијама и службама; 
стручне и административне послове за потребе Комисије за пословни простор, израду одлука, 
решења, уговора и других аката који се доносе у оквиру послова Сектора; праћење законских и 
других прописа ради непосредне примене; израду, закључивање и припрему предлога за отказ 
Уговора о закупу пословних зграда и пословних просторија; израду извештаја, информација, 
анализа и других материјала; предузимање свих правних радњи за потребе судских и других 
поступака које у име Секретаријата обавља законски заступник Градско јавно 
правобранилаштво; припрему предлога решења које доноси градоначелник из области 
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 стручнe и административнe 
пословe који се односе на: контролу коришћења пословног простора; сачињавање извештаја и 
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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 стручнe и административнe 
пословe који се односe на: послове инвестиционог одржавања пословног простора, обилазак 
објеката ради утврђивања стања објеката; снимањe 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; 
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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.“  
 

Члан 3. 
 
У називу члана 41. и члановима 41. и 42. реч „легализација“ у одређеном падежу замењује се 
речју:“озакоњење“ у одговарајућем падежу. 
 

Члан 4. 
 

У члану 73. став 2. алинеја  2. мења се и гласи: 
 
 „- 2928 радних места службеника на извршилачким радним местима 
 

 Виши саветник – 203 
 Самостални саветник – 444 
 Саветник – 961 

 Млађи саветник -  454 
 Сарадник – 154 
 Млађи сарадник -  89 
 Виши референт – 560 
 Референт – 21 
 Млађи референт – 42“ 

 
Члан 5. 

 
 
Члан 80. мења се и гласи: 
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Редни 

број 
Назив радног места и опис послова 

Број 

извр 
Услови за обављање послова и 

звање 

6.1.  Заменик начелника Градске управе - 

Секретар секретаријата  

 

Сходно Одлуци о Градској управи града 

Београда.  

1  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  
 
Службеник на положају  

6.2.  Подсекретар секретаријата  

 

Сходно Одлуци о Градској управи града 

Београда.  

1  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 
 

Службеник на положају  

6.3. Координатор 

 

Обавља најсложеније стручне послове који 

се односе на координацију рада између 

организационих јединица Секретаријата. 

Сарадња са другим Секретаријатима и 

надлежним органима по питањима 

везаним за имовинско-правне послове. 

Пружа стручну помоћ службеницима у вези 

вођења управног поступка у циљу 

усаглашавања ставова и постизања 

јединствене управне праксе. Обавља 

нормативно-правне и студијско-

аналитичке послове и друге послове по 

упутствима и налозима руководиоца.  

1 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 
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Виши саветник  

6.4.  Пословно-технички секретар  

 

Обавља мање сложене стручно-техничке 

послове из надлежности Секретаријата, 

води евиденцију предмета за секретара 

као и евиденцију о одсуствовању радника, 

врши пословну  комуникацију, прикупља и 

размењује информације унутар и изван 

Секретаријата; обавља послове у вези са 

коришћењем службених возила, путних 

налога, употребом печата и друге послове 

по налогу руководиоца.  

1  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  
  

Сарадник  

6.5.  Aдминистративно-канцеларијски 
послови   
 
Oбавља мање сложене стручно-техничке 

послове из надлежности Секретаријата, 

административне, техничке и друге 

послове, прима и евидентира пошту, 

разводи предмете, отпрема пошту, 

архивира предмете, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

1  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 
  
Сарадник  

СЕКТОР ЗА ПОПИС, ЕВИДЕНЦИЈУ И УПИС ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНОСТИМА 
ГРАДА БЕОГРАДА 

6.6. Руководилац сектора  

 

Организује и координира рад у Сектору и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова у Сектору; обавља 

најсложеније стручне послове из делокруга 

сектора, решава најсложеније предмете, 

учествује у припреми стратешких 

докумената и пројеката, прати, анализира 

и проучава нове законске и подзаконске 

регулативе и друге послове по налогу 

непосредног руководиоца. 

1 Стечено високо образовање из 
научне области техничко-
технолошких, 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 
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факултету; положен државни стручни 
испит; најмање седам година радног 
искуства у струци  
 
Виши саветник 

Одељење за попис и евиденцију непокретности града Београда 

6.7. Начелник одељења 
 
Организује и координира рад у одељењу и 
стара се о законитом и благовременом 
обављању послова из надлежности 
одељења; самостално обавља сложене 
стручне послове из надлежности одељења, 
и то: припрема нормативних аката, 
стручних 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  из 
предметне области и обавља и друге 
послове по налогу руководиоца. 

1 Стечено високо образовање из 
научне области техничко-
технолошких, 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  
 

Самостални саветник 

 6.8.-

6.9. 

Послови пописa и евиденцијe 
непокретности  
 
Обавља сложене послове на провери и 

анализи имовинско-правне и техничке 

документације и исправа које се односе на 

право јавне својине града на 

непокретности, прибавља доказе и 

утврђује чињенице који су неопходни за 

вођење евиденције, послове који се 

односе на припрему потребне 

документације и учествовање у изради 

предлога аката и обавља друге послове из 

делокруга одељења, а по налогу 

руководиоца.  

2 Стечено високо образовање из 
научне области техничко-
технолошких, 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   
 
Саветник  

 6.10.-

6.11. 

Послови вођења помоћних књига 

непокретности града Београда  

 

Обавља сложене послове везане за 
евиденцију непокретности, врши 
евидентирање објеката, израду 
аналитичких картица за сваку 
непокретност, комплетира документацију 
и на бази релевантних података и налога 

2 Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, 
специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од 
најмање четири године или 
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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, и друге 
послове по налогу руководиоца. 

специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни 
стручни испит; најмање три године 
радног искуства у струци  
 

Саветник  

 6.12.-

6.13. 

Послови припреме података за 
вођења помоћних књига 
непокретности  
 
Обавља сложене послове уз редован 

надзор непосредног руководиоца везане за 

евиденцију непокретности, врши 

евидентирање објеката, израду 

аналитичких картица за сваку 

непокретност, по удружиоцима и 

општинама, комплетира документацију и 

на бази релевантних података и налога 

врши унос непокретности које се по 

разним основама уносе у евиденције града, 

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, и друге послове по налогу 

руководиоца. 

2 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  
  

Млађи саветник  

6.14. Послови пописа и евиденције 

грађевинског земљишта 

 

Обавља мање сложене стручне послове 

који се односе на утврђивање права града 

на грађевинском земљишту, попис и 

евиденцију грађевинског земљишта, 

прибавља доказе и утврђује чињенице који 

су неопходни за вођење евиденције, 

послове који се односе на израду потребне 

документације, као и друге послове из 

делокруга одељења, а по налогу 

1 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  
  

Сарадник  
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руководиоца 

6.15. Послови евиденције података за 
вођење помоћних књига  
 
Обавља једноставније стручне послове уз 

надзор, усмерења и упутства службеника у 

вишим звањима,  у вези прибављања, 

припреме и достављања података за 

вођење помоћних књига о 

непокретностима које су предмет 

евиденције, припрема и доставља 

податаке ради вођења евиденције о 

основним средствима и друге послове по 

налогу руководиоца.  

1 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  
 

Млађи сарадник  

6.16. Аналитичко-административни 
послови  
 
Обавља једноставније стручне послове уз 

надзор, усмерења и упутства службеника у 

вишим звањима,  на припреми и вођењу 

евиденције о књиговодственој вредности 

непокретности, сарадња са надлежним 

органима ради утврђивања 

књиговодствене вредности непокретности, 

административни послови за потребе 

Одељења и други послови по налогу 

руководиоца. 

1 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  
  

Млађи сарадник 

6.17. Извршилац за административно-
канцеларијске послове 
   
Самостално обавља административне, 

техничке и друге послове, прима и 

евидентира пошту, разводи предмете, 

отпрема пошту, архивира предмете, као и 

друге послове по налогу руководиоца.  

1 Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци  
 

Виши референт  

Одељење за електронско евидентирање непокретности у јавној својини 

6.18. Начелник одељења   

Организује и координира рад у одељењу и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова из надлежности 

одељења; самостално обавља сложене 

1  Стечено високо образовање на 

основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, 
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стручне послове из надлежности одељења 

и то: припрема нормативних аката, 

стручних 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  из 

предметне области, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

специјалистичким академским 

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 

  

Самостални саветник 

 6.19.- 

6.21. 

Послови евидентирања 

непокретности  

 

Обавља сложене послове у вези припреме 

анализа, извештаја и информација и 

других стручних аналитичких материјала у 

циљу утврђивања чињеничног стања у 

области евиденције непокретности,  

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.  

3 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  
 
Саветник  

6.22. Послови припреме података за 

евидентирање непокретности 

  

Обавља сложене послове уз редован 

надзор непосредног руководиоца  у циљу 

обезбеђивања јединственог 

информационог система имовине Града, 

ажурира базе података за потребе 

припреме анализа и извештаја и израда 

извештаја на основу мање сложених 

анализа, попуњава и даје статистичке 

податке, прикупља и припрема податке из 

надлежности Секретаријата, сарађује са 

органима надлежним за ГИС на нивоу 

Града и друге послове по налогу 

руководиоца.  

1 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  
 
Млађи саветник  

6.23. Документациони и евиденциони 
послови 
 
 Обавља сложене документационе и 
евиденционе послове за потребе Одељења 
уз редован надзор непосредног 

1 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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руководиоца, проверава подобност 
документације о непокретностима за унос 
и 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 
извештаја и израду извештаја на основу 
мање сложених анализа, као и друге 
послове по налогу руководиоца. 

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  
 
Млађи саветник 

 6.24.-

6.25. 

Стручно-евиденциони послови  

Обавља мање сложене стручне послове у 

области стручно евиденционих послова 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, као и друге 

послове  по налогу руководиоца.  

2 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  
  

Сарадник  

6.26. Оператерско-технички послови  

 

Обавља мање сложене стручне послове уз 

надзор, усмерења и упутства службеника у 

вишим звањима на оператерским 

пословима за потребе Секретаријата, 

електронска комуникација са другим 

организационим јединицама, одржавање 

електронске архиве, као и друге послове 

по налогу руководиоца.  

1 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.  
 

Сарадник  

Одељење за укњижбу непокретности 

6.27. Начелник одељења   

 

Организује и координира рад у одељењу и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова из надлежности 

одељења; самостално обавља сложене 

стручне послове из надлежности одељења, 

а који се односе на припрему имовинско-

правне и техничке документације потребне 

за упис; прати, анализира и проучава нове 

законске и подзаконске прописе  из 

предметне области, као и друге послове по 

налогу руководиоца. 

1  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  
   

Самостални саветник  
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 6.28.-

6.29. 

Послови на упису права на 
непокретностима  
 
Обавља сложене стручне 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, као и друге послове по налогу 
руководиоца.  
  

2  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  
   

Самостални саветник  

6.30.

-

6.31. 

Послови и припрема документације 
за  упис права на непокретностима 
    

Обавља сложене послове везане за упис 

права јавне својине на непокретностима у 

својини града Београда; прибавља 

документацију подобну за упис, подноси 

захтеве и води евиденцију истих; обавља 

студијско-аналитичке послове, учествује у 

припреми извештаја и информација о 

утврђеном стању, прати реализацију и 

припрему нацрта извештаја о извршењу 

стратегија и пројеката, врши остале 

послове из делокруга одељења по налогу 

руководиоца.  

2  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  
  

Саветник  

6.32. Послови прибављања имовинско-
правне, грађевинске и урбанистичке 
документације  
 
Обавља сложене 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, праћење реализације 

и припрему нацрта извештаја о извршењу 

стратегија и пројеката, као и друге 

послове из делокруга одељења по налогу 

руководиоца.  

1  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  
 

Саветник  
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  6.33. Правни послови контроле досијеа 
непокретности  
 
Обавља сложене послове уз редован 
надзор непосредног руководиоца који се 
односе на контролу уписаних 
непокретности и досијеа непокретности, и 
обавља друге послове из делокруга 
одељења по налогу руководиоца.  

1 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  
 

Млађи саветник  

6.34. Геодетски послови 

   

Обавља мање сложене стручне послове 

идентификације земљишта које је предмет 

евиденције, теренске послове, послове 

снимања и премеравања терена за потребе 

имовинско-правних послова, упоређивање 

фактичког стања са стањем јавних 

евиденција (земљишно-књижно стање, 

катастар непокретности, катастар 

земљишта) и друге послове у скаду са 

законом и по налогу руководиоца.  

1 Стечено високо образовање из научне 
области грађевинског или геодетског 
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; најмање три 
године радног искуства у струци  

Сарадник  

 6.35.-

6.36. 

 

 Подршка геодетским пословима  

 

Самостално обавља административне, 

техничке и друге послове, стручно-

оперативне послове који се односе на 

идентификацију катастарских парцела и 

објеката, упоређивање фактичког стања са 

стањем у досијеу непокретности и обавља 

друге послове из делокруга одељења по 

налогу руководиоца. 

2  Стечено средње образовање 
геодетско-техничког смера у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци  
  

Виши референт  

  6.37. Технички послови на идентификацији 
непокретности 
  
Самостално обавља административне, 

техничке и друге послове, стручно-

оперативне послове који се односе на 

упоређивање фактичког стања на терену са 

стањем у досијеу непокретности, 

премеравање и идентификацију објеката на 

терену за потребе комплетирања и 

ажурирања података у досијеу 

непокретности и обавља друге послове из 

делокруга одељења по налогу 

1  Стечено средње образовање 
техничког смера у четворогодишњем 
трајању; положен државни стручни 
испит; најмање пет година радног 
искуства у струци  
  

Виши референт  
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руководиоца. 

Одељење за правне послове из области укњижбе непокретности 

6.38. Начелник одељења   

 

Организује и координира рад у одељењу и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова из надлежности 

одељења; самостално обавља 

најсложеније  стручне послове из 

надлежности одељења и то: припрема 

нормативних аката, стручних 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  из предметне области, обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

1  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  

Виши саветник 

6.39. Правни послови на упису права на 
непокретностима  
 
Обавља сложене имовинско-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, прати решења РГЗ и 
других органа везаних за упис права на 
непокретностима и предузима мере ради 
евентуалног улагања правних лекова, 
обавља и  друге послове по налогу 
руководиоца.  
  

1  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  

Самостални саветник  

 6.40.-

6.42. 

Послови на упису права на 
непокретностима  
 
Обавља сложене 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 и обавља  друге 
послове по налогу руководиоца.  
  

3  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 

Саветник  
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6.43. Послови припреме за упис права на 
непокретностима  
 
Обавља сложене правне послове уз 
редован надзор непосредног руководиоца, 
а 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 
и обавља  друге послове по налогу 
руководиоца.  
  

1  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  
 
Млађи саветник  

6.44. Правни послови контроле досијеа 
непокретности 
 
Обавља сложене правне послове уз 
редован надзор непосредног руководиоца, 
а у вези контроле уписаних непокретности 
и досијеа непокретности и друге послове 
из делокруга одељења по налогу 
руководиоца. 

1 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  

Млађи саветник 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ РАСПОЛАГАЊА НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА 

6.45. Руководилац сектора  

Организује и координира рад у Сектору и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова у Сектору; обавља 

најсложеније стручне послове из 

делокруга јединице у саставу и то: 

нормативно-правне послове везане за 

припрему свих врста нормативних аката, 

решава најсложеније предмете, учествује у 

припреми стратешких докумената и 

пројеката, прати, анализира и проучава 

нове законске и подзаконске регулативе и 

друге послове по налогу непосредног 

руководиоца. 

1  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  
 
Виши саветник 

Одељење за послове располагања непокретностима у 

јавној својини града Београда  
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6.46. Начелник одељења  

  

Организује и координира рад у одељењу и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова из надлежности 

одељења; самостално обавља 

најсложеније  стручне послове из 

надлежности одељења и то: припрема 

нормативних аката, стручних 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  из предметне области, обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

1  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  
 
Виши саветник  

6.47. Правни послови располагања и 

управљања непокретностима 

  

Обавља најсложеније стручне послове 

везане за давање на коришћење и пренос 

права коришћења правним лицима 

непокретности у јавној својини града 

Београда, пословe везане за: прибављање, 

отуђење и размену непокретности као и 

друге облике располагања 

непокретностима у јавној својини града 

Београда, пословe везанe за давање 

сагласности за: закуп, инвестиционо 

одржавање, адаптацију, санацију и 

реконструкцију непокретности у јавној 

својини града Београда, као и друге 

послове по налогу руководиоца. 

1 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  
  

Виши саветник 

 6.48.- 

6.50. 

Послови располагања и управљања 

непокретностима  

 

Обавља сложене стручне правне послове 
везане за давање на коришћење и пренос 
права коришћења правним лицима 
непокретности у јавној својини града 
Београда, пословe везане за: прибављање, 
отуђење и размену непокретности као и 
друге облике располагања 
непокретностима у јавној својини града 
Београда, пословe везанe за давање 
сагласности за: закуп, инвестиционо 
одржавање, адаптацију, санацију и 
реконструкцију непокретности у јавној 
својини града Београда, као и друге 
послове по налогу руководиоца. 

3  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  
  

Самостални саветник 
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 6.51.-    

6.56. 

Правни послови на изради аката из 
области располагања и управљања 
непокретностима 
  
Обавља сложене правне послове везане за 

учествовање у припреми 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 студијско-

аналитичке послове, учествује у припреми 

извештаја и информација о утврђеном 

стању, припреми делова елабората, 

студија, програма, пројеката, планова и 

процена, прати реализацију и припрема 

нацрте извештаја, обавља и друге послове 

по налогу руководиоца.  

6 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  
  

Саветник  

6.57. Документациони и евиденциони 
послови  
  

Обавља сложене документационе и 

евиденционе послове уз редован надзор 

непосредног руководиоца, а за потребе 

Сектора, води евиденцију документације о 

спроведеним поступцима распологања 

непокретностима и друге послове по 

налогу руководиоца.  

1 Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, 
специјалистичким 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  
 
Млађи саветник  

6.58. Aдминистративно-канцеларијски 
послови 
  
Самостално обавља административне, 

техничке и друге послове, прима и 

евидентира пошту, разводи предмете, 

отпрема пошту, архивира предмете као и 

друге послове по налогу руководиоца.  

1  Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци  
  

Виши референт  

Одељење за послове располагања непокретностима које користе установе здравства, 

школства, предшколске установе и установе културе 

6.59. Начелник одељења  

  

1 Стечено високо образовање из 
научне области правних наука на 
основним академским студијама у 
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Организује и координира рад у одељењу и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова у одељењу; обавља 

најсложеније стручне послове из 

делокруга јединице у саставу, и то: 

нормативно-правне послове везане за 

припрему свих врста нормативних аката из 

области управљања и располагања 

непокретностима од посебног значаја за 

град Београд, решава најсложеније 

предмете из области располагања и 

управљања непокретностима од посебног 

значаја за град Београд, као и из области 

експропријације непокретности по 

посебном закону,  прати, анализира и 

проучава нове законске и подзаконске 

регулативе из предметне области и 

обавља остале послове из делокруга 

одељења по налогу руководиоца.  

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, 
специјалистичким академским 
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  
  

Виши саветник 

6.60. Правни послови располагања 
непокретностима од посебног значаја 
за град Београд  
 
Обавља сложене 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, давање 

сагласности за закуп, инвестиционо 

одржавање, адаптацију, санацију и 

реконструкцију непокретности, обавља 

стручне послове првостепеног органа, 

спроводи поступак и решава по захтевима 

за експропријацију по посебном закону, 

као и све друге послове по налогу 

непосредног руководиоца.   

1 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  

 

Саветник 

 6.61.-   

6.62. 

Правни послови располагања 
непокретностима и спровођења 
поступка експропријације по 
посебном закону 
  
Обавља сложене 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 

2 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 
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делокруга одељења, а по налогу 

руководиоца.  

 
Саветник  

 6.63. Правни послови израде аката из 
области располагања 
непокретностима  
 
Обавља сложене студијско-аналитичке и 

правне послове уз редован надзор 

непосредог руководиоца, а који се односе 

на располагање непокретностима од 

посебног значаја за град Београд и то: 

послове везане за прибављање, отуђење и 

размену непокретности, као и друге 

облике располагања непокретностима од 

посебног значаја за град Београд, послове 

везанe за давање сагласности за закуп, 

инвестиционо одржавање, адаптацију, 

санацију и реконструкцију непокретности 

од посебног значаја за град Београд, као и 

друге послове из делокруга одељења, а по 

налогу руководиоца.  

1 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  
  

Млађи саветник  

 6.64. Извршилац за административно-
канцеларијске послове 
  
Самостално обавља административне, 

техничке и друге послове, прима и 

евидентира пошту, разводи предмете, 

отпрема пошту, архивира предмете као и 

друге послове по налогу руководиоца.  

1  Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци  
  

Виши референт  

Одељење за припрему и праћење реализације уговора из области располагања 

непокретностима 

 6.65. Начелник одељења  

  

Организује и координира рад у одељењу и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова из надлежности 

одељења; самостално обавља сложене  

стручне послове из надлежности одељења, 

и то: припрема нормативних аката, 

стручних мишљење 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  из 

предметне области и обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

1 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 
 
Самостални саветник 
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6.66. Правни послови за припрему и 

праћење реализације уговора 

 

Обавља сложене стручне правне послове 

прикупљања документације ради израде 

нацрта уговора; прибављање сагласност 

на уговор од Градског јавног 

правобранилаштва; припрема уговоре за 

оверу код надлежног јавног бележника; 

прати реализацију уговора и испуњење 

уговорних обавеза; обавља остале послове 

из делокруга одељења по налогу 

руководиоца. 

1 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 
 
Самостални саветник 

 6.67. Послови на изради нацрта уговора и 

праћење реализације уговора 

 

Обавља сложене правне послове 

прикупљања документације ради израде 

нацрта уговора и овере уговора код 

надлежног јавног бележника; прати 

реализацију уговора и испуњење 

уговорних обавеза; обавља остале послове 

из делокруга одељења по налогу 

руководиоца. 

1 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 
 

Саветник 

 6.68. Послови припреме документације за 

израду нацрта уговора и праћење 

реализације уговора 

 

Обавља сложене послове уз редован 

надзор непосредног руководиоца, а који се 

односе на прикупљање документације 

ради израде нацрта уговора; прати 

реализацију уговора и испуњење 

уговорних обавеза; обавља остале послове 

из делокруга одељења по налогу 

руководиоца. 

1 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 
 

Млађи саветник 
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 6.69. Извршилац за административно-
канцеларијске послове 
  
Самостално обавља административне, 

техничке и друге послове, прима и 

евидентира пошту, разводи предмете, 

отпрема пошту, архивира предмете као и 

друге послове по налогу руководиоца.  

1 Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци  
  

Виши референт  

СЕКТОР ЗА СТАНОВАЊЕ 

 6.70. Руководилац сектора  

 

Организује и координира рад у Сектору и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова у Сектору; обавља 

најсложеније стручне послове из 

делокруга јединице у саставу и то: 

нормативно-правне послове везане за 

припрему свих врста нормативних аката, 

решава најсложеније предмете, учествује у 

припреми стратешких докумената и 

пројеката, прати, анализира и проучава 

нове законске и подзаконске регулативе и 

друге послове по налогу непосредног 

руководиоца. 

1 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  
 
Виши саветник  

Одељење за становање 

 6.71. Начелник одељења  

  

Организује и координира рад у одељењу и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова из надлежности 

одељења; самостално обавља сложене  

стручне послове из надлежности одељења, 

и то: припрема нормативних аката, 

стручних мишљење 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  из 

предметне области, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

1  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  
 
Самостални саветник  

6.72.     Имовинско-правни послови из 
стамбене области 
 
Обавља сложене стручне послове из 

области становања, стамбене подршке и 

закупа станова на неодређено време, и то: 

нормативно-правне послове везане за 

учествовање у припреми делова нацрта 

1  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 
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свих врста нормативних аката, израду 

одговарајућих појединачних и других 

аката, формирање пратећих досијеа, 

студијско- аналитичке послове, 

учествовање у припреми извештаја и 

информација о утврђеном стању, праћење 

прописа и друге послове по налогу 

руководиоца.  

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  
 
Самостални саветник  

 6.73.-

6.76. 

 

Правни послови из стамбене области  

 

Обавља сложене 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, израду 

одговарајућих појединачних и других 

аката, рад на конкурсима и јавним 

позивима за решавање стамбених питања, 

формирање пратећих досијеа,  

учествовање у припреми извештаја и 

информација о утврђеном стању, праћење 

прописа и друге послове по налогу 

руководиоца.  

4 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   
 

Саветник  

 6.77. Послови из области становања 
 
Обавља сложене послове уз редован 
надзор непосредног руководиоца из 
области становања, стамбене подршке и 
закупа станова на неодређено време, и то: 
учествовање у припреми делова нацрта 
свих врста нормативних аката, израду 
одговарајућих појединачних и других 
аката, рад на конкурсима и јавним 
позивима за решавање стамбених питања, 
формирање пратећих досијеа,  студијско-
аналитичке послове, учествовање у 
припреми извештаја и информација о 
утврђеном стању, праћење прописа и 
друге послове по налогу руководиоца. 

1 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   
 
Млађи саветник  

 6.78.-

6.81. 

Оператерско-адиминстративни 
послови  
 
Самостално обавља административне, 

техничке и друге послове, 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 

4 Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци  
  

Виши референт  
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социјалним становима, послове на уносу 

података у базе података, пријему пријава 

на конкурсима и јавним позивима, 

административне послове везане за 

конкурсну документацију и друге послове 

по налогу руководиоца.  

Одељење за контролу коришћења станова у јавној својини града Београда 

 6.82. Начелник одељења  

  

Организује и координира рад у одељењу и 
стара се о законитом и благовременом 
обављању послова из надлежности 
одељења; самостално обавља сложене  
стручне послове из надлежности одељења 
и то: припрема нормативних аката, 
стручних 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  из 
предметне области, обавља и друге 
послове по налогу руководиоца. 

1 Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, 
специјалистичким академским 
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  
 

Самостални саветник  

 6.83.-

6.85. 

Послови контроле коришћења 
непокретности  
 
Обавља сложене послове контроле 

коришћења непокретности и то: студијско- 

аналитичке послове, учествује у припреми 

информација о утврђеном стању, делова 

елабората, студија, програма, пројеката, 

планова и процена из ове области, прати 

реализацију и припрема нацрте извештаја, 

ради на стварању 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 

податаке и документацију надлежним 

одељењима, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца.  

3 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  
 

Саветник  
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 6.86. Послови утврђивања и 
преиспитивања основа коришћења 
станова града и извршења решења о 
исељавању бесправно усељених лица  
  

Самостално 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, прикупљање 

података који се односе на контролу 

комуналних трошкова, обавља и друге 

послове у складу са законом, а по налогу 

руководиоца. 

1 Стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању; положен 

државни стручни испит; најмање пет 

година радног искуства у струци  

 

Виши референт 

 6.87.-

6.90.  

 

Послови теренске контроле и 

спровођење исељења  

 

Самостално 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 и обавља друге 

послови у складу са законом, а по налогу 

руководиоца.  

4 Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци  
  

Виши референт  

Одељење за одржавање станова у јавној својини града Београда 

6.91. Начелник одељења  

  

Организује и координира рад у одељењу и 
стара се о законитом и благовременом 
обављању послова из надлежности 
одељења; самостално обавља сложене  
стручне послове из надлежности одељења 
и то: припрема нормативних аката, 
стручних 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  из 
предметне области, обавља и друге 
послове по налогу руководиоца. 

1 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  
 
Самостални саветник 
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 6.92.-

6.93. 

Послови реализације одржавања 
непокретности 
 
Обавља сложене послове, 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 стручни надзор 
над извођењем радова, обавља сложене 
послове у вези са припремом 
документације 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 као 
и друге послове по налогу руководиоца. 

2 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. 
 
Саветник 

 6.94.-

6.97. 

Теренски послови у вези одржавања 
станова 
 
Самостално обавља административне, 
техничке и друге послове, стручно-
оперативне послове који се односе на 
упоређивање фактичког стања на терену 
са стањем у досијеу непокретности, 
утврђивање кварова и припрема радних 
налог за поправке и друге послове у 
складу са законом, а по налогу 
руководиоца. 

4 Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци  
  

Виши референт 

Одељење за послове закупа на неодређено време станова у својини грађана, 
задужбина и фондација 

 6.98. Начелник одељења 
 
Организује и координира рад у одељењу и 
стара се о законитом и благовременом 
обављању послова у одељењу; самостално 
обавља најсложеније стручне послове из 
надлежности одељења и то: нормативно-
правне послове везане за припрему свих 
врста нормативних аката, стручних 
мишљења о нацртима и предлозима 
општих аката и мишљења у вези са 
применом прописа и општих аката; 
управно-правне послове на решавању 
најсложенијих управних предмета у 
првостепеном управном поступку; прати, 
анализира и проучава нове законске и 
подзаконске прописе из предметне 
области, обавља и друге послове по налогу 
руководиоца. 

1 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  
  
Виши саветник 
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6.99. Управно - правни послови  
  
Самостално обавља сложене стручне 
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; 
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.  

1 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  
 
Самостални саветник  

 

6.100.-

6.103. 

Управни послови   
  
Обавља сложене 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 из наведене области; 
нормативно-правне послове везане за 
учествовање у припреми делова нацрта 
свих врста нормативних аката, израду 
одговарајућих појединачних и других 
аката, формирање пратећих досијеа, 
студијско-аналитичке послове, 
учествовање у припреми извештаја и 
информација о утврђеном стању, праћење 
прописа и друге послове по налогу 
руководиоца. 

4 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   
  
 
Саветник  

6.104. Послови подршке управним 
пословима 
 
Обавља сложене 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. 

1 Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, 
специјалистичким академским 
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  
  
Саветник  
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6.105. Подршка управним пословима 

Обавља сложене послове уз редован 
надзор непосредног руководиоца 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. 

1 Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, 
специјалистичким 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  

Млађи саветник 

6.106. Aдминистративно-канцеларијски 
послови 

Самостално 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. 

1 Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци  
 
Виши референт 

СЕКТОР ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  

 

6.107. 

Руководилац сектора  

Организује и координира рад у Сектору и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова у Сектору; обавља 

најсложеније стручне послове из делокруга 

јединице у саставу и то: нормативно-

правне послове везане за припрему свих 

врста нормативних аката, решава 

најсложеније предмете, учествује у 

припреми стратешких докумената и 

пројеката, прати, анализира и проучава 

нове законске и подзаконске регулативе, 

као и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца. 

1  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 седам година радног 
искуства у струци  
 

Виши саветник 

Одељење за закуп и правне послове  
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6.108. 

Начелник одељења  

Организује и координира рад у одељењу и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова из надлежности 

одељења; обавља најсложеније  стручне 

послове из надлежности одељења и то: 

припрема нормативних аката, стручних 

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  из предметне 

области, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

1  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  
 
Виши саветник  

6.109-

6.110. 

Послови из области давања у закуп 
пословног простора 
 
Самостално обавља сложене стручне 

послове везане за припрему нормативних 

аката из области давања у закуп пословног 

простора, учествује у припреми 

појединачних аката из делокруга 

одељења, обавља студијско-аналитичке 

послове, припрема анализе за потребе 

судских и других поступака, врши 

припрему извештаја и  информација, 

обавља и друге послове по налогу 

руководиоца.  

2  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 
 
Самостални саветник  

 

6.111.

-

6.116. 

Израда аката и правни послови  

 

Обавља сложене послове на изради 

одлука, решења, уговора и других аката 

који се доносе у оквиру послова Сектора, 

врши израду извештаја, информација, 

анализа и других материјала, обавлја и 

друге послове по налогу руководиоца.  

6  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 
 
Саветник 

6.117-

6.119. 

Припрема аката из области закупа  

 

3  Стечено високо образовање из 
научне области правних наука на 
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Обавља сложене послове уз редован 

надзор непосредног руководиоца на 

изради одлука, решења, уговора и других 

аката који се доносе у оквиру послова 

Сектора, врши израду извештаја, 

информација, анализа и других 

материјала, врши и друге послове по 

налогу руководиоца.  

основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, 
специјалистичким 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  
 
Млађи саветник  

6.120. Aдминистративно-канцеларијски 
послови   
 
Oбавља мање сложене стручне 

административне, техничке и друге 

послове, прима и евидентира пошту, 

разводи предмете, отпрема пошту, 

архивира предмете, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

1  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  
 
Сарадник  

6.121.

-

6.125.  

 

Прикупљање података и 
фактурисање закупнине 
  
Самостално 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 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, врши и друге послове по налогу 

руководиоца.  

5  Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци   
  

Виши референт  

Одељење за контролу коришћења пословног простора 

6.126. Начелник одељења  

 

Организује и координира рад у одељењу и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова из надлежности 

одељења; самостално обавља сложене  

стручне послове из надлежности одељења 

1  Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, 
специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким 
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и то: припрема нормативних аката, 

стручних 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  из 

предметне области, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

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 
 
Самостални саветник 

6.127. Послови контроле коришћења 

пословног простора  

 

Обавља мање сложене  стручне послове 
који се односе на контролу коришћења 
пословног простора, учествује у 
примопредаји пословног простора, обавља 
послова прикупљања података, исправа и 
обраде документационог материјала 
потребних за ажурно вођење евиденције 
пословног простора, обавља и друге 
послове по налогу руководиоца. 

1 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  
 

Сарадник 

6.128.

-

6.130. 

Послови контроле пословног 

простора  

 

Самостално обавља административне, 

техничке и друге послове који се односе на 

контролу коришћења пословног простора, 

учествује у примопредаји пословног 

простора, обавља послова прикупљања 

података, исправа и обраде 

документационог материјала потребних за 

ажурно вођење евиденције пословног 

простора, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца.  

3  Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци   
 

Виши референт  

6.131.

-

6.133. 

Теренски послови контроле 

пословног простора  

 

Обавља најједноставније рутинске послове 

уз сталан надзор непосредног руководиоца 

који се односе на контролу коришћења 

пословног простора, учествује у 

примопредаји пословног простора, обавља 

послова прикупљања података, исправа и 

обраде документационог материјала 

потребних за ажурно вођење евиденције 

пословног простора, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца.  

3  Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; завршен 
приправнички стаж   
  

Млађи референт  

СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И УПРАВЉАЊЕ 

ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА 

6.134. Руководилац сектора  
 

1 Стечено високо образовање из 
научне области правних или 
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Организује и координира рад у Сектору и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова у Сектору; самостално 

обавља сложене стручне послове из 

делокруга јединице у саставу и то: 

нормативно-правне послове везане за 

припрему свих врста нормативних аката, 

решава најсложеније предмете, учествује у 

припреми стратешких докумената и 

пројеката, прати, анализира и проучава 

нове законске и подзаконске регулативе и 

друге послове по налогу непосредног 

руководиоца. 

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  
 
 
Самостални саветник 

Одељење за инвестиционо одржавање пословног простора 

6.135. Начелник одељења  

  

Организује и координира рад у одељењу и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова из надлежности 

одељења; самостално обавља сложене  

стручне послове из надлежности одељења 

и то: припрема нормативних аката, 

стручних 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  из 

предметне области, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

1  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  
 

Самостални саветник 

 

6.136. 

Послови инвестиционог одржавања 
пословног простора  
 
Самостално обавља сложене 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, као и друге послове по налогу 
руководиоца. 

1  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  

Самостални саветник 
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6.137.-

6.138. 

Послови реализације инвестиционог 

одржавања 

  

Обавља сложене послове, 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 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.  

2  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  
 

Саветник  

 6.139. Примопредаја и надзор над 

извођењем радова из области 

инвестиционог одржавања  

 

Обавља сложене послове утврђивања 

стања на терену, врши стручни 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. 

1  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  
 
Саветник  

6.140. Предмер и предрачун из области  

инвестиционог одржавања 

  

Обавља сложене послове израде аката по 

поднетим захтевима за издавање 

сагласности за извођење радова, учествује 

у припреми информација о утврђеном 

стању у области реализације 

инвестиционог одржавања, даје мишљења 

о примени прописа из наведене области, 

обавља послове снимања објеката, 

израђује предмер и предрачун и опис 

радова, израђује предлоге мера хитних 

интервенција, припрема извештаје и 

информације, обавља и друге послове по 

налогу руководиоца.  

1  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  
 

Саветник  
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6.141. Теренски послови за потребе 

инвестиционог одржавања  

 

Обавља сложене послове уз редован 

надзор непосредног руководиоца обиласка 

и снимања стања на терену, 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 спровођења поступка 

добијања сагласности за постављање 

индивидуалних водомера, односно 

прикључења пословних простора на 

водоводну мрежу, обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

1  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  
 

Млађи саветник 

 

6.142.-

6.144. 

Послови припреме документације за 

потребе инвестиционог одржавања 

  

Обавља мање сложене стручне послове 

који се односе на обилазак и снимање 

стања на терену, 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.  

3  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  
  

Сарадник  

6.145. Административни послови из области 
инвестиционог одржавања  
  
Обавља најједноставније рутинске 

административно-техничке и стручно-

оперативне послове уз сталан надзор 

непосредног руководиоца, прати квалитет 

радова у гарантном року, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца.  

1  Стечено средње образовање 
електротехничког смера у четворо 
годишњем трајању; положен државни 
стручни испит; завршен 
приправнички стаж  
  

Млађи референт  

Одељење за управљање пословним зградама 
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6.146. Начелник одељења  

 

Организује и координира рад у одељењу и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова у одељењу, самостално 

обавља сложене стручне послове из 

делокруга Одељења, студијско аналитичке 

послове, припрема анализе, извештаје, 

информације,  прикупља податке у циљу 

утврђивања чињеничног стања, учествује 

у припреми елабората, студија, програма, 

пројеката, планова и процена из 

надлежности Одељења, као и друге 

послове по налогу руководиоца. 

1  Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, 
специјалистичким академским 
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  
 

Самостални саветник 

 

6.147. 

Послови управљања пословним 
зградама 
 
Обавља сложене послове који се односе на 
управљање пословним зградама на којима 
је носилац права коришћења град Београд; 
управљање експлоатационом енергетском 
инфраструктуром, планско управљање, 
техничко управљање пословним зградама, 
корективно управљање и други послови 
који се односе на управљање пословним 
зградама; као и друге послове по налогу 
руководиоца. 

 

1 Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, 
специјалистичким академским 
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 

 
Саветник 

6.148.

-

6.149. 

Теренски послови управљања 
пословним зградама 

Самостално 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, техничко управљање 
пословним зградама и корективно 
управљање, као и друге послове по налогу 
руководиоца. 

2 Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци   
  

Виши референт 

СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ  
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6.150. Руководилац сектора  

Организује и координира рад у Сектору и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова у Сектору; обавља 

најсложеније стручне послове из делокруга 

јединице у саставу и то: нормативно-

правне послове везане за припрему свих 

врста нормативних аката, решава 

најсложеније предмете, учествује у 

припреми стратешких докумената и 

пројеката, прати, анализира и проучава 

нове законске и подзаконске регулативе и 

друге послове по налогу непосредног 

руководиоца. 

1  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  

 

Виши саветник  

Одељење за послове располагања грађевинским земљиштем у јавној својини града 

Београда 

6.151. Начелник одељења 

Организује и координира рад у одељењу и 
стара се о законитом и благовременом 
обављању послова из надлежности 
одељења; самостално обавља 
најсложеније  стручне послове из 
надлежности одељења и то: припрема 
нормативних аката, стручних 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  из предметне области и обавља и 
друге послове по налогу руководиоца. 

1 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  
 
Виши саветник  
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 6.152. Правни послови из области 
располагања грађевинским 
земљиштем у јавној својини града 
Београда 

Самостално обавља сложене стручне 

правне послове у вези располагања 

грађевинским земљиштем, припрема 

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 на 

грађевинском земљишту, обрада података 

и други послови у складу са законом и по 

налогу руководиоца.  

1 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  
 
Самостални саветник 
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6.153.

-

6.154. 

Правни послови на изради аката из 
области располагања грађевинским 
земљиштем у јавној својини града 
Београда  
 
Обавља сложене правне послове који се 

односе на 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, 

обрада података и друге послове по 

налогу руководиоца.  

2 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  
  

Саветник  

6.155. Правни послови на прибављању 
документације и припреми аката у 
вези располагања грађевинским 
земљиштем у јавној својини града 
Београда 
 
Обавља сложене правне послове уз 

редован надзор непосредног руководиоца, 

а који се односе на 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 

1 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  
  

Млађи саветник 
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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 и друге послове по налогу 

руководиоца. 

6.156.

-

6.157. 

Технички послови  

 

Самостално обавља теренске послове ради 
идентификације објеката на лицу места, 
послове снимања и премеравања терена 
за потребе имовинско-правних послова; 
упоређивање фактичког стања са 
пројектном и урбанистичком 
документацијом и друге послове по налогу 
руководиоца.  

2 Стечено средње образовање 
техничког смера у четворогодишњем 
трајању; положен државни стручни 
испит; најмање пет година радног 
искуства у струци  
  

Виши референт 

6.158. Административно-канцеларијски 
послови  
 
Самостално обавља примање, 

евидентирање и отпрема пошту, 

евидентира примљене предмете, архивира 

предмете и води деловодне књиге, уноси 

податаке у базу и друге послове по налогу 

руководиоца. 

1 Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци  

  

Виши референт    

Одељење за управно-правне послове из области грађевинског земљишта 

6.159. Начелник Одељења  

Организује и координира рад у одељењу и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова у одељењу; самостално 

обавља сложене стручне послове из 

надлежности одељења и то: нормативно-

правне послове везане за припрему свих 

врста нормативних аката, стручних 

мишљења о нацртима и предлозима 

општих аката и мишљења у вези са 

применом прописа и општих аката; 

управно-правне послове на решавању 

најсложенијих управних предмета у 

првостепеном управном поступку; прати, 

анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе из предметне 

области и обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

1  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  
 
Самостални саветник 

6.160. Нормативно-правни послови из 
области грађевинског земљишта 

1 Стечено високо образовање из 
научне области правних наука на 
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Обавља сложене стручне 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 и друге 

послове по налогу руководиоца. 

основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, 
специјалистичким академским 
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  
 

Самостални саветник 

6.161.

-

6.162. 

Управно-правни послови   
 
Обавља сложене 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 и друге 

послове по налогу руководиоца. 

2  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  
 
Саветник 

6.163.

-

6.165. 

Правни послови  
   
Обавља сложене правне послове уз 

редован надзор непосредног руководиоца 

на прегледу и обради имовинско-правне 

документације и исправа које се односе на 

утврђивање права на конверзију и 

утврђивање земљишта за редовну 

употребу и формирање грађевинске 

парцеле; прибавља доказе и утврђује 

чињеница који су неопходни за израду 

аката којим се утврђује право на 

конверзију, као и друге послове из 

делокруга одељења по налогу 

руководиоца.  

3  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  

Млађи саветник  

6.166. Административно-канцеларијски 
послови 
    
Самостално обавља примање, 

евидентирање и отпрему поште, 

евидентира примљене предмете, архивира 

1  Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци   
  

Виши референт  
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предмете и води деловодне књиге, уноси 

податаке у базе и друге послове по налогу 

руководиоца.  

Одељење за упис јавне својине и утврђивање престанка 

права коришћења на грађевинском земљишту  

 6.167. Начелник Одељења 

 

Организује и координира рад у одељењу и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова из надлежности 

одељења; самостално обавља 

најсложеније  стручне послове из 

надлежности одељења и то: припрема 

нормативних аката, стручних 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  из предметне области, обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

1  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  
 

Виши саветник  

6.168. Послови на утврђивању престанка 

права коришћења на грађевинском 

земљишту  

 

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 само уз општа 

усмерења и упутства непосредног 

руководиоца; управно-правни послови на 

прикупљању, прегледу и обради 

имовинско-правне документације, послови 

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, и други 

послови у складу са законом, а по налогу 

руководиоца. 

1  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  
 

Самостални саветник  
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6.169.

- 

6.170 

Послови на утврђивању престанка 

права коришћења на грађевинском 

земљишту и уписа права јавне 

својине на грађевинском земљишту 

 

Обавља сложене 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 и 

други послови у складу са законом, а по 

налогу руководиоца. 

2  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 

 

Саветник 

 6.171. Правни послови на изради 

документације за утврђивање 

престанка права коришћења на 

грађевинском земљишту  

 
Обавља сложене правне послове уз 
редован надзор непосредног руководиоца 
на прегледу и обради имовинско-правне 
документације и исправа које се односе на 
утврђивање престанка права коришћења 
на грађевинском земљишту; прибавља 
доказе и утврђује чињеница који су 
неопходни за израду аката којим се 
утврђује престанак права коришћења на 
грађевинском земљишту, као и друге 
послове из делокруга одељења, а по 
налогу руководиоца. 

1 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  
 

Млађи саветник 

6.172.

-

6.173. 

Технички послови 

 
Самостално 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 и други послове из 
делокруга одељења, а по налогу 
руководиоца. 

2 Стечено средње образовање 
техничког смера у четворогодишњем 
трајању; положен државни стручни 
испит; најмање пет година радног 
искуства у струци   
  

Виши референт 
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6.174. Административно-канцеларијски 

послови 

 
Самостално обавља примање, 
евидентирање и отпрему поште, 
евидентира примљене предмете, архивира 
предмете и води деловодне књиге, уноси 
податаке у базе и друге послове по налогу 
руководиоца. 

1 Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци   
 

Виши референт 

                          СЕКТОР ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ, ФИНАНСИЈСКЕ И ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ 

НАБАВКИ 

6.175. Руководилац сектора  

  

Организује и координира рад у Сектору и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова у Сектору; обавља 

најсложеније стручне послове из 

делокруга јединице у саставу и то: 

нормативно-правне послове везане за 

припрему свих врста нормативних аката, 

решава најсложеније предмете, учествује у 

припреми стратешких докумената и 

пројеката, прати, анализира и проучава 

нове законске и подзаконске регулативе, 

као и друге послове по налогу непосредног 

руководиоца. 

1  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 
 
Виши саветник 

Одељење за опште, правне и послове спровођења поступка 

јавних набавки  

6.176. Начелник одељења   

 

Организује и координира рад у одељењу и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова из надлежности 

одељења; самостално обавља 

најсложеније  стручне послове из 

надлежности одељења и то: припрема 

нормативних аката, стручних мишљења о 

нацртима и предлозима општих аката и 

мишљења у вези са применом прописа и 

општих аката; спровођења поступка јавних 

набавки, прати, анализира и проучава 

нове законске и подзаконске прописе  из 

предметне области, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

1  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  

 

Виши саветник 
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 6.177. Послови јавних набавки  

 

Самостално обавља сложене стручне 

послове у вези са припремом 

документације за потребе спровођења 

поступка 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.  

1 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  
  

Самостални саветник  

 

6.178.-

6.179. 

Припрема документације за израду 

Плана јавних набавки 

 

Обавља сложене 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.  

2 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  
  

Саветник  

6.180. Правни послови  

  

Обавља сложене 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, 

израда нацрта решења о формирању 

комисије, нацрта одлука о покретању 

поступка и избору најповољније понуде, 

послови из области радних односа који су 

1  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 
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у надлежности Секретаријата, припрема 

нацрта решења и других аката, као и друге 

послове у складу са законом, а по налогу 

руководиоца. 

испит; најмање три године радног 
искуства у струци  
 
Саветник 

 

6.181.-

6.182. 

Послови припреме докуменатације из 
области јавних набавки 
  
Обавља сложене послове уз редован 

надзор непосредног руководиоца и то: 

припрема документацију за потребе 

спровођења поступка 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.  

2 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  
  

Млађи саветник  

6.183. Кадровски послови 
 
Обавља мање сложене стручне послове 

који се односе на остваривање права и 

обавеза из радних односа запослених, 

учествује у припреми нацрта акта о 

унутрашњем уређењу и ситематизацији 

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, води 

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.  

1  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  
 

Сарадник  
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6.184. Административно-технички послови  

 

Самостално обавља ажурирање база 
података на нивоу Секретаријата, 
скенирање и евидентирање дневне поште 
за потребе електронске архиве 
Секретаријата и други послови по налогу 
руководиоца.  

1  Стечено средње образовање у 
четворо- годишњем трајању; 
положен државни стручни испит; 
најмање пет година  
радног искуства у струци   

  

Виши референт  

Одељење за економске и финансијске послове  

6.185. Начелник Одељења   

 

Организује и координира рад у одељењу и 

стара се о законитом и благовременом 

обављању послова из надлежности 

одељења; самостално обавља сложене  

стручне послове из надлежности одељења 

и то: припрема нормативних аката, 

стручних 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  из 

предметне области, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

1  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  
  

Самостални саветник  

6.186.

-

6.187. 

Финансијско рачуноводствени 
послови за праћење наплате 
закупнина на непокретностима града 
  

Обавља сложене 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 и прикупљање података, као и 

друге послове по налогу руководиоца.  

2  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  
  

Саветник  

6.188.

-

6.189. 

Финансијско рачуноводствени 

послови 

   

Обавља сложене 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, 

2  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 
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прикупљање докумената и припрему за 

плаћање, припрема  решења и захтеве за 

плаћање и доставља их Секретаријату за 

финансије, припрема дневне, месечне и 

годишње 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.  

најмање четири године или 
специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни стручни 
испит; најмање три године радног 
искуства у струци  
  

Саветник  

6.190.-

6.191 

Послови плана и анализе 

  

Обавља сложене послове уз редован 

надзор руководиоца који се односе на 

побољшање наплате закупнине, издаје 

уверења о чињеницама о којима се води 

регистар података, попуњава статистичке 

извештаје, припрема делове мишљења и 

учествује у припреми за судске поступке 

ради наплате закупнине, ажурира базу 

података за потребе припреме анализе и 

извештаја и врши израду извештаја на 

бази мање сложених анализа, обавља и 

друге послове по налогу руководиоца.  

2  Стечено високо образовање на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, 
специјалистичким 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  
 

Млађи саветник  

6.192. Рачуноводствени послови  

 

Обавља мање сложене 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, као и друге послове по 
налогу руководиоца.  

1  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  
 

Сарадник  
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6.193. Стручно-оперативни и 

документациони послови  

 

Обавља једноставније стручне послове уз 

надзор, усмерења и упутства службеника у 

вишим звањима  који се односе на пријем 

рачуна, привремених и окончаних 

ситуација, решења, уговора и њихову 

евиденцију кроз књигу примљених 

фактура и врши проверу формално-правне 

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 и друге 

послове по налогу руководиоца.  

1  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  
  

Млађи сарадник  

6.194. Извршилац за послове наплате и 
закупнине  

Самостално 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 

1  Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци  
  

Виши референт  
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са закупцима и друге послове по налогу 

руководиоца. 

6.195. Послови евидентирања и праћења 
финансијске документације 

Самостално обавља евидентирање 
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. 

1 Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци  
  

Виши референт  

6.196.-

6.198. 

Извршилац за припрему података за 
план и анализу  

Самостално обавља 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 и друге послове 
по налогу руководиоца.  

3  Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци  
  

Виши референт  

6.199.-

6.200. 

Обрада рачуна и записника из 

области инвестиционог одржавања  

Самостално 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.  

2 Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање пет 
година радног искуства у струци  
  

Виши референт  

6.201. Послови евидентирања и праћења 

финансијске документације  

Обавља најједноставније рутинске послове 

уз повремени надзор и упутства 

непосредног руководиоца, евидентирања 

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 

1  Стечено средње образовање у 
четворогодишњем трајању; положен 
државни стручни испит; најмање три 
године радног искуства у струци  
  

Референт  
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непосредног руководиоца обавља и друге 

послове по налогу руководиоца.  

 
 

Члан 6. 

У члану 92. реч: „легализација“ у одређеном падежу замењује се речју:“озакоњење“ у 
одговарајућем падежу. 
 

Члан 7. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања од стране Градског већа града 
Београда. 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДA БЕОГРАДA  
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