
 
Број: 110-340/21-ГВ 

 
Градско веће града Београда, на седници одржаној 20. маја 2021. 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), сагласно  Уредби о критеријумима за разврставање 
радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/16, 
113/17 – др. закон и 95/18-др. закон) и Уредби о критеријумима за разврставање 
радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/16),  
донело је 
 

  
П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА  
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

У  ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА, 
СЛУЖБИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ, 

СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ, 
СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА, 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 централизоване јавне набавке и контролу набавки, 
Служби за буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда, 
Канцеларију за младе и Служби главног урбанисте града Београда број: 110-
1161/19-ГВ од 30. децембра 2019. године,  110-149/20-ГВ од 25. фебруара 2020. 
године,  110-240/20-ГВ од 20. марта 2020. године, 110-478/20-ГВ од 9. јула 
2020.године и 110-580/20-ГВ од 27.августа 2020.године, 110-629/20-ГВ од 
21.септембра 2020. године, 110-842/20-ГВ од 28.12.2020. године, 110-143/21-ГВ од 
26. фебруара 2021. године, 110-167/21-ГВ од 5.марта 2021. године, 110-197/21-ГВ од 
19. марта 2021.године, 110-222/21-ГВ од 25. марта 2021.године и 110-302/21-ГВ од 
27. априла 2021.године, у члану 86. став 1. табела мења се и гласи: 
 
 
„ 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II 

група 
2 2 

Службеници извршиоци - - 

Виши саветник 4 4 

Самостални саветник 9 9 

Саветник  15 21 

Млађи саветник  3 3 

Сарадник - - 

Млађи сарадник 3 3 
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Звање Број радних места Број службеника 

Виши референт 4 4 

Референт - - 

Млађи референт 1 1 

Укупно службеника: 41 47 

             „ 
 
У истом члану радно место под редним бројем 8.40. мења се и гласи: 
 

„8.40. Административни послови 

 Звање: Млађи референт                                                                               

Број извршилаца: 1  

Опис послова: Обавља мање сложене административне послове за потребе 

Сектора; пружа подршку пословима евиденције поште; обавља мање сложене 

послове пријема и отпреме поште преко интерних доставних књига у оквиру 

Сектора; послове на умножавању материјала, као и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен 

државни стручни испит; завршен приправнички стаж.“  

 
 

Члан 2. 
 
У члану 104. став 1. табела, мења се и гласи: 
 
„За вршење послова из делокруга Кабинета, утврђује се укупно 20 радних места и 
то: 
 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају            
II   група 

  
 

Службеници 
извршиоци 

  

Виши саветник 9 10 

Самостални саветник 3 5 

Саветник  4 7 

Млађи саветник  5 9 

Сарадник  - - 

Млађи сарадник  - - 

Виши референт 2 3 

Референт   1                          1 

Млађи референт                       1 1 

Укупно: 25 36 
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У истом члану код радног места под редним бројем 7. број извршилаца „4“ замењује 

се бројем „3“. 

У истом члану након радног места под редним бројем 9. додаје се ново радно место 

које гласи: 

„9а Административни и документациони послови 

Звање: Млађи референт                                       

Број извршилаца: 1 

 

Опис послова: Обавља најмање сложене административне послове; врши пријем 

телефонских позива, давање телефонских веза; води евиденцију о времену и 

одржавању састанака за потребе Сектора и обавља друге канцеларијске послове за 

потребе Сектора; учествује у вођењу евиденције из делокруга Сектора према 

методолошким и другим упутствима руководиоца; обавља документационе послове 

у којима се примењују једноставне и прецизно утврђене методе рада и поступци; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен 

државни стручни испит; завршен приправнички стаж.“ 

 
Члан 3. 

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

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДA БЕОГРАДA 
Број: 110-340/21-ГВ – 20. мај 2021. године 

 
 

 
Доставити: 

- Секретаријату за послове начелника Градске 
управе 

- Секретаријату за информисање 

- Секретаријату за енергетику 

- Кабинету градоначелника 

- Сектору за послове скупштине Секретаријата 
за скупштинске послове и прописе 

- Секретаријату за скупштинске послове и 
прописе   

- Писарници 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
члан Градског већа 

Горан Весић, 
заменик градоначелника, с.р. 

 
 

 


