
Број: 110-839/19-ГВ 
 
 

Градско веће града Београда, на седници одржаној 13. септембра 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 и 110-809/19-ГВ од 28.8.2019.године,  члан 48. мења се и гласи: 
 

 
„У Секретаријату за скупштинске послове и прописе образују се унутрашње 
организационе јединице и то: 
 
1. Сектор за послове Скупштине  
     
2. Сектор за послове градоначелника и Градског већа  
 
3. Сектор за прописе 

 
4. Сектор за стручно-организационе и документационе послове 

а) Одељење за стручно-организационе и документационе послове 
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 Одсек за административно-техничке и дактилографске послове 
 

У Сектору за послове Скупштине обављају се нормативно-правни и студијско-
аналитички послови који се односе на: израду предлога појединачних аката који се 
односе на избор, именовања и постављења из надлежности Скупштине и извршних 
органа града; стручне и организационе послове за Административно-мандатну 
комисију који се односе на припрему аката у вези са престанком и потврђивањем 
мандата одборника и о другим питањима из надлежности Комисије у складу са 
Пословником Скупштине града; припрему појединачних аката у вези са 
остваривањем права из радног односа функционера о којима одлучује 
Административно-манадатна комисија; стручно-организационе послове за Одбор за 
доделу награде града Београда „Светислав Стојановић“; пружање стручне и 
административно - техничке помоћи одборницима и одборничким групама у 
Скупштини и обраду одговора на одборничка питања из делокруга секретаријата; 
припрему појединачних аката у вези са остваривањем права запослених у Градској 
управи, на солидарну помоћ по одредбама Посебног колективног уговора за 
државне органе. 
 
У Сектору за послове градоначеника и Градског већа обављају се нормативно - 
правни и организациони послови који се односе на: пријем материјала који се упућују 
градоначелнику и Градском већу на разматрање и пружање стручне помоћи 
секретаријатима, посебним организацијама и стручним службама Градске управе у 
њиховој припреми; припрема седница Градског већа и вођење евиденције о пријему 
материјала; други послови везани за припрему и одржавање седница Градског већа. 
 
У обављању припрема за одржавање седница, у сарадњи са Кабинетом 
градоначелника, прегледају се достављени материјали и дају сугестије за њихову 
корекцију, у складу са Правилником о припреми и достављању материјала, обављају 
се  усмене консултација са представницима ресора - обрађивача, како у вези 
конкретних материјала, тако и у погледу давања обавештења и упутстава о начину 
њихове припреме. 
 
У овом Сектору, по потреби, обављају се и послови везани за поступање по захтеву 
за слободан приступ информацијама од јавног значаја, из надлежности органа града 
у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
 
У Сектору за прописе обављају се стручни послови који се односе на праћење 
система локалне самоуправе у Граду и припрему прописа и студијско-аналитичких 
материјала који се односе на положај Града и градских општина, организацију и рад 
Скупштине града и Градског већа; припрему прописа из области локалне самоуправе 
који нису у делокругу других организационих јединица Градске управе; давање 
мишљења о законитости нацрта општих аката које доносе органи Града и о њиховој 
усклађености са Статутом града Београда и другим општим актима Града; праћење 
усклађености статута и других општих аката градских општина којима се уређују 
питања из области локалне самоуправе, односно других области у којима 
Секретаријат припрема прописе Града, са Статутом града; припрему предлога за 
покретање поступка за оцену уставности и законитости аката градских општина; 
прибављање одговора поводом иницијативе, односно акта којим се оспорава 
уставност, односно законитост прописа Града, од организационе јединице у чијем је 
делокругу област на коју се оспорени пропис односи и припрема одговора за 
доносиоца оспореног општег акта ради достављања Уставном суду Републике 
Србије; припрему мишљења о уставности Статута града Београда, односно 
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припрему одговора о уставности, односно законитости Статута града Београда; 
проверу достављеног, израђеног пречишћеног текста прописа Града пре упућивања 
Комисији за прописе ради утврђивања; стручне и организационе послове који се 
односе на одржавање седница Савета за питања локалне самоуправе и Комисије за 
прописе Скупштине града, као и повремених радних тела у складу са решењем 
Скупштине града и начелника Градске управе; уређивање „Службеног листа града 
Београда“ и давање обавештења Градској управи, правним лицима и гарђанима у 
вези са прописима Града. 
 
У овом Сектору обављају се и послови везани за поступање по захтеву за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја, из надлежности органа града у складу са 
Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
 
У Сектору за за стручно-организационе и документационе послове обављају се 
стручно-организациони и документациони послови који се односе на: припрему 
седница Скупштине и Градског већа; обраду аката усвојених на седницима 
Скупштине и Градског већа; чување изворних докумената о раду Скупштине; вођење 
евиденције о одржаним седницама и израду записника и стенограма, као и старање 
о тонским записима са седница Скупштине; евидентирање аката који се упућују на 
разматрање градоначелнику и обрада и чување донетих аката градоначелника; 
други стручно-организациони и документациони послови који се односе на рад 
осталих сектора у саставу Секретаријата.“  
 

 
Члан 2. 

 
У члану 73. став 2. алинеја  2. мења се и гласи: 
 
 „- 2912 радних места службеника на извршилачким радним местима 
 

 Виши саветник – 199 

 Самостални саветник – 439 

 Саветник - 960 

 Млађи саветник -  457 

 Сарадник – 152 

 Млађи сарадник -  89 

 Виши референт – 553 

 Референт – 21 

 Млађи референт – 42“ 
 

 
Члан 3. 

 
Члан 95. мења се и гласи: 

 
 
 
„ 

Редни 

број 

Назив радног места  

и опис послова 

Број 

изврш. 

Услови за обављање  

послова и звање 

21.1. Заменик начелника Градске управе - 
Секретар секретаријата 

1 Стечено високо образовање из 
научне области правне науке на 
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Сагласно Одлуци о Градској управи града 
Београда. 

 
 

 

 
 

основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским 

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 

 

21.2. Подсекретар секретаријата 
 

Сагласно Одлуци о Градској управи града 
Београда. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1 Стечено високо образовање из 
научне области правне науке на 

основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од 

најмање четири године или 
специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни 
стручни испит; најмање пет година 

радног искуства у струци 
 

Службеник на положају 

 

21.3. Административно-технички послови 

 

Обавља административно-канцеларијске 
послове за секретара и његовог заменика; 

примање и отпрема поште преко 
пријемних и доставних књига; примање 

телефонских позива и давање 

телефонских обавештења; вођење 
евиденције о времену и месту одржавања 

састанака; вођење евиденције доласка на 
посао и одсуствовања са рада 

запослених; и други послови по налогу 
руководиоца. 

 

1 Стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању; 

положен државни стручни испит; 
најмање  пет година радног 

искуства у струци  
 

 

 
Виши референт 

 
 

 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ 
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21.4. Руководилац сектора 

 
Руководи Сектором, обавља најсложеније 

стручне послове из делокруга Сектора 
који захтевају највиши ниво стручног 

знања и практичног искуства при 

решавању веома сложених задатака, 
нормативно-правне послове везане за 

припрему: одлуке о оставаривању права 
одборника Скупштине града, одлука о 

потврђивању и престанку мандата 

одборника, аката у вези избора, 
именовања и постављења лица у 

органима града које доноси Скупштина, 
као и аката у вези са именовањем и 

постављењем органа управљања у 

предузећима и установама чији је оснивач 
град Београд и др. актата из надлежности 

Секретаријата, као и друге послове по 
налогу руководиоца.  

 
 

1 Стечено високо образовање из 

научне области правне науке на 
основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од 

најмање четири године или 

специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни 

стручни испит; најмање седам 
година радног искуства у струци 

 

 
Виши саветник 

21.5. Нормативно-правни послови 

 
Обавља сложене стручне послове, и то: 

нормативно-правнe пословe у припреми 

нацрта прописа о накнадама и другим 
примањима одборника и правима из 

области радних односа изабраних, 
именованих и постављених лица у 

органима Града; пословe у вези са 
остваривањем права на накнаде 

одборника и права из радног односа лица 

које бирају, именују и постављају органи 
Града; стручнe пословe на припреми 

предлога за избор, именовање и 
постављење лица у органима Града и 

јавним предузећима и другим јавним 

службама из надлежности Скупштине, 
градоначелника и Градског већа; 

припрема стручно-аналитичкe материјалe 
и обавља другe сложениje пословe из 

делокруга Сектора; стручне и 

организационe пословe за потребе 
одржавања седница Скупштине и израда 

записника са седница; пружања стручне 
помоћи организационим јединицама 

Градске управе у припреми материјала за 
седнице Скупштине; обраде аката које 

доноси Скупштина; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 
 

 

1 Стечено високо образовање из 

научне области правне науке на 
основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од 

најмање четири године или 

специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни 

стручни испит; најмање пет година 
радног искуства у струци 

 

 
 

Самостални саветник 

21.6. Информационо-документациони и 
организациони послови 

 
Обавља послове на припреми 

аналитичко-информационих материјала; 
обавља стручне и организационе послове 

1 Стечено високо образовање на 
основним aкaдeмским студиjaмa у 

oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ 
бoдoвa, мaстeр aкaдeмским 

студиjaмa, мaстeр струкoвним 
студиjaмa, спeциjaлистичким 
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у припреми седница Административно- 

мандатне комисије; уноси податке и 
ажурира електронску базу података о 

органима управљања у јавним 
предузећима и другим јавним службама 

чији је оснивач Град; уноси податке и 

ажурира електронску базу података о 
изабраним, именованим и постављеним 

лицима у органима Града и радним 
телима Скупштине; обавља стручне и 

организационе послове у поступку 

евидентирања и предлагања кандидата за 
Награду града „Светислав Стојановић“; 

припрема акта везана за остваривање 
права запослених у Градској управи на 

солидарну помоћ по Посебном 

колективном уговору за државне органе, 
обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 
 

 

aкaдeмским студиjaмa, 

спeциjaлистичким струкoвним 
студиjaмa, oднoснo на основним 

студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe 
чeтири гoдинe или 

спeциjaлистичким студиjaмa нa 

фaкултeту; пoлoжeн држaвни 
стручни испит; нajмaњe три гoдинe 

рaднoг искуствa у струци 
 

 

 
Саветник 

 
 

21.7. Нормативно-правни и стручно- 
организациони послови 

 
Обавља сложене нормативно-правне и 

стручно-организационе послове у вези са 

припремом и одржавањем седницa 
Скупштине и Градског већа и израдом 

записника са седница органа града и 
радних тела и припрема извештаје о 

њиховом раду;  учествује у припреми 
мање сложених аката која доноси 

Скупштина града; обавља стручну обраду 

аката која је донела Скупштина града, 
градоначелник и Градско веће; припрема 

периодичне извештаје о одржаним 
седницама органа града; учествује у 

припреми материјала за потребе 

градоначелника и Градског већа из 
делокруга Секретаријата; учествује у 

припреми извештаја о раду 
Секретаријата; припрема појединачне 

акте у вези са остваривањем права из 

радног односа постављених лица и 
обавља друге послове по налогу 

руководиоца. 
 

 

1 Стечено високо образовање из 
научне области правне науке на 

основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од 
најмање четири године или 

специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни 
стручни испит; завршен 

приправнички стаж 
 

 

Млађи саветник 

21.8. Стручно-организациони и 
нормативно-правни ослови 

 
Обавља сложене послове у вези са 

припремом аналитичко-информационих 

материјала из надлежности 
Секретаријата; обавља стручне и 

организационе послове у припреми 
седница Административно–мандатне 

комисије; припрема појединачне акте у 
вези са остваривањем права из радног 

1 Стечено високо образовање из 
научне области правне науке на 

основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од 
најмање четири године или 
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односа функционера о којима одлучује 

Адмнистративно–мандатна комисија; 
уноси податке и ажурира електронску 

базу података о органима управљања у 
јавним предузећима и другим јавним 

службама чији је оснивач Град; уноси 

податке и ажурира електронску базу 
података о изабраним, именованим и 

постављеним лицима у органима Града и 
радним телима Скупштине; припрема 

нацрте одлука о додели награде града 

Београда „Светислав Стојановић“; 
припрема акте везане за остваривање 

права запослених у Градској управи на 
солидарну помоћ по Посебном 

колективном уговору за државне органе, 

обавља и друге послове по налогу 
руководиоца. 

 
 

специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни 
стручни испит; завршен 

приправнички стаж; познавање 
рада на рачунару 

 

 
Млађи саветник 

21.9. Дактилографски послови 

 
Врши препис материјала из рукописа, 

штампаног, текстуалног и табеларног 
типа, врши дактилографску обраду 

материјала са магнетофонских трака; 

копира материјале и врши друге послове 
по налогу руководиоца. 

 
 

1 Основно образовање; 

једногодишњи курс дактилографије 
и положен испит за дактилографа 

IA класе; шест месеци радног 
искуства 

 

Намештеник - пета врста 
радних места 

 
 

СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА  

21.10. Руководилац сектора 

 
Руководи Сектором, обавља најсложеније 

стручне  послове из делокруга Сектора који 

захтевају највиши ниво стручног знања и 
практичног искуства при решавању веома 

сложених задатака; обавља најсложеније 
стручне послове у припреми материјала и 

других аката из делокруга рада 
градоначелника и Градског већа; даје 

мишљена о материјалима упућеним на 
разматрање градоначелнику и Градском 

већу, ради давања сугестија  

организационим јединицама и другим 
субјектима у поступку припреме материјала 

упућених градоначелнику и Градском већу, 
као и друге послове по налогу руководиоца. 

 
 

1 Стечено високо образовање из 

научне области правне науке на 
основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским 
студијама, специјали-стичким 

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 

21.11. - 

 21.12. 

Нормативно-правни послови 

 
Обавља сложене стручне послове у 

припреми материјала  и других аката из 
делокруга рада градоначелника и 

Градског већа; даје мишљена о 

материјалима  упућеним  на разматрање 
градоначелнику и Градском већу; 

координира са  организационим 

2 Стечено високо образовање из 

научне области правне науке на 
основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским 
студијама, специја-листичким 

струковним студијама, односно на 
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јединицама ради давања сугестија  у 

поступку припреме материјала упућених 
Градоначелнику и Градском већу, као и 

послове везане за припрему и одржавање 
седница Градског већа; припрема 

појединачне аката из надлежности 

градоначелника и Градског већа, обавља 
и друге послове по налогу руководиоца. 

 
 

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  

21.13. Управно-правни и студијско-

аналитички послови 
 

Обавља сложене стручне послове у 

припреми аката из надлежности 
градоначелника и Градског већа; обавља 

управно-правне послове учествовања у 
припреми појединачних управних аката и 

других појединачних аката предвиђених 
законом, статутом и општим актима; 
обавља студијско-аналитичке послове, 

припремање анализа, извештаја, 
информација и других стручних и 

аналитичких материјала на основу 
одговарајућих података и прикупљање 

података у циљу утврђивања чињеничног 

стања у одговарајућој области и обавља 
друге послове по налогу руководиоца. 

 

 

1 Стечено високо образовање из 

научне области правне науке на 
основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским 
студијама, специја-листичким 

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  

 
 

21.14. Студијско-аналитички послови 
 

Обавља сложене стручне послове везане 
за припрему студијско-аналитичких 

материјала за градоначелника из области 

функционисања јавних служби чији је 
оснивач град Београд; прикупља и 

обрађује податке неопходне за израду 
студијско-аналитичких и информативно – 

документационих материјала за потребе 

градоначелника и обавља и друге 
послове по налогу  руководиоца. 

 
 

1 Стечено високо образовање из 
научне области правне науке на 

основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским 

студијама, специја-листичким 
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  

 

21.15. Студијско-аналитички и 

информационо-документациони 

послови 
 

Обавља сложене стручне послове везане 
за прикупљање и обраду података 

неопходних за припрему и израду 

извештаја и информација за потребе 
градоначелника и Градског већа; поступа 

по представкама, притужбама, петицијама 

1 Стечено високо образовање из 

научне области правне науке на 

основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским 

студијама, специја-листичким 
струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од 
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и предлозима грађана и  правних лица, 

упућених градоначелнику и Градском 
већу и обавља и 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  
 

21.16. Подршка нормативно-правним 

пословима 
 

Обавља сложене  послове и то: учествује 
у припреми материјала  и других аката из 

делокруга рада градоначелника и 

Градског већа; учествије у давању 
мишљена о материјалима  упућеним  на 

разматрање градоначелнику и Градском 
већу; учествује у координирању са  

организационим јединицама ради давања 
сугестија  у поступку припреме 

материјала упућених Градоначелнику и 

Градском већу; учествује у пословима 
везаним за припрему и одржавање 

седница Градског већа; учествује у 
припреми појединачних аката из 

надлежности градоначелника и Градског 

већа; по потреби припрема одговоре и 
учествује у изради дописа и поднесака за 

поступање по захтеву за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја 

из надлежности органа града; води 
евиденцију о поступање по захтеву за 

слободан приступ информацијама од 

јавног значаја у складу са законом и 
обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 
 

 

1 Стечено високо образовање из 

научне области правне науке на 
основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од 

најмање четири године или 
специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни 

стручни испит; завршен 
приправнички стаж 

 
Млађи саветник 

 

21.17. Администртивни и технички послови 
 

Врши пријем, контролу исправности и 

иницијалну обраду материјала за потребе  
Сектора за послове градоначелника и 

Градског веће; обавља администрастивно- 
техничке послове у вези са материјалом о 

којима одлучује Градоначелник и  Градско 
веће; 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 

 

СЕКТОР ЗА ПРОПИСЕ  

21.18. Руководилац сектора 

 

Руководи Сектором, обавља најсложеније 
стручне послове из делокруга Сектора 

који захтевају највиши ниво стручног 
знања и практичног искуства при 

решавању веома сложених задатака, 

обавља најложеније нормативно-правне 

1 Стечено високо образовање из 

научне области правне науке на 

основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским 

студијама, специја-листичким 
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послове на изради  нацрта Статута  и 

других општих аката из делокруга 
Секретаријата, као 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 седам 

година радног искуства у струци 
 

Виши саветник  
 

21.19. Нормативно-правни послови 

 
Обавља најсложеније стручне послове и 

то: припрема нацрта и предлога одлука и 

других општих аката из делокруга 
Секретаријата, као и пословна 

комуникација и координација у поступку 
припреме тих аката; припрема стручних 

мишљења о усклађености нацрта општих 
аката које доносе органи Града са 

правним системом; учествује у припреми 

одговора за доносиоца општег акта ради 
достављања Уставном суду у поступку 

оцене уставности и законитости аката 
Града; припрема мишљења Уставном суду 

у поступку оцене уставности Статута 

града Београда; припрема одговора 
Уставном суду у поступку оцене 

уставности, односно законитости Статута 
града Београда; учествује у провери 

пречишћених текстова прописа Града; 
прати, анализира и проучава нове 

законске  и подзаконске регулативе и 

ефекте  на послове Града; даје 
обавештења организационим јединицама 

Градске управе, правним лицима и 
грађанима у вези са прописима Града и 

обавља друге послове по налогу 

руководиоца. 
 

 

1 

 
 

 

 

Стечено високо образовање из 

научне области правне науке на 
основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским 
студијама, специја-листичким 

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 

 
 

 
 

 

 
 

 

21.20. Нормативно-правни послови и 
послови  уређивања службеног листа 

града Београда 
 
Обавља најсложеније стручне послове и 
то: припрема нацрта и предлога одлука и 

других општих аката из делокруга 

Секретаријата, као и пословна 
комуникација и координација у поступку 

припреме тих аката; припрема стручних 
мишљења о усклађености нацрта општих 

аката које доносе органи града са 

правним системом; учествује у припреми  
одговора за доносиоца општег акта ради 

достављања Уставном суду у поступку 
оцене уставности и законитости аката 

Града; припрема мишљења Уставном суду 
у поступку оцене уставности Статута 

1 Стечено високо образовање из 
научне области правне науке на 

основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од 
најмање четири године или 

специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни 
стручни испит; најмање седам 

година радног искуства у струци; 
познавање рада на рачунару 
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града Београда; припрема одговора 

Уставном суду у поступку оцене  
уставности, односно законитости Статута 

града Београда; учествује у провери 
пречишћених текстова прописа Града; 

прати, анализира и проучава нове 

законске  и подзаконске регулативе и 
ефекте  на послове Града; обавља 

послове на провери усаглашености 
електронских верзија и отправака аката 

ради објављивања у „Службеном листу 

града Београда“, даје обавештења 
организационим јединицама Градске 

управе, правним лицима и грађанима у 
вези са прописима Града и обавља друге 

послове по налогу руководиоца.  

 
 

Виши саветник 

21.21. Нормативно-правни послови и 
студијско-аналитички послови 

 

Обавља сложене стручне послове и то 
припрема нацрта и предлога одлука и 

других општих аката из делокруга 
Секретаријата и прибавља мишљења 

надлежних организационих јединица или 

органа на нацрте и предлоге тих аката; 
учествује у припреми стручних  мишљења 

о усклађености нацрта општих аката које 
доносе органи Града са правним 

системом; учествује у  припреми 
мишљења Уставном суду у поступку оцене 

уставности Статута града Београда; 

учествује у припреми одговора Уставном 
суду у поступку оцене уставности, 

односно законитости Статута града 
Београда; учествује у припреми  одговора 

за доносиоца општег акта ради 

достављања Уставном суду у поступку 
оцене уставности и законитости аката 

Града; учествује у провери пречишћених 
текстова прописа Града; прикупља и 

обрађује неопходне податке и припрема 

аналитичке материјале везане за 
припрему статута и других општих акта из 

делокруга секретаријата; води 
електронску базу података из делокруга 

Сектора; обавља стручне и организационе 
послове који се односе на одржавање 

седница Савета за питања локалне 

самоуправе и Комисије за прописе и 
обавља друге послове по налогу 

руководиоца. 
 

 

1 Стечено високо образовање из 
научне области правне науке на 

основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од 

најмање четири године или 
специјалистичким студијама на 

факултету; положен државни 
стручни испит; најмање пет година 

радног искуства у струци 

 
Самостални саветник 

21.22. Студијско-аналитички послови 
 

Обавља сложене стручне послове и то: 
прати систем локалне самоуправе у Граду 

1 Стечено високо образовање из 
научне области правне науке на 

основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
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и припрема студијско-аналитичке 

материјале  за органе Града и радна тела 
Скупштине у вези са тим; прати 

усклађеност статута и других општих 
аката градске општине којима се уређују 

питања из области локалне самоуправе са 

Статутом града и припрема акте везане за 
предузимање, односно предлагање мера, 

у складу са Статутом; прикупља и 
обрађује неопходне податке и припрема 

анализе, извештаје, информације и друге 

стручне и аналитичке материјале; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца. 

 
 

мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским 

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 

 
  

21.23.  Подршка нормативно-правним 

пословима 
 

Обавља сложене послове и то: учествује 
у припреми нацрта и предлога одлука и 

других општих аката из делокруга 

Секретаријата; учествује у припреми 
мишљења о усклађености нацрта општих 

аката које доносе органи града са 
правним системом; учествује у припреми  

одговора за доносиоца општег акта ради 

достављања Уставном суду у поступку 
оцене уставности и законитости аката 

Града; учествује у припреми мишљења 
Уставном суду у поступку оцене 

уставности Статута града Београда; 
учествује у припремама одговора 

Уставном суду у поступку оцене 

уставности, односно законитости Статута 
града Београда; учествује у провери 

пречишћених текстова прописа Града; 
води електронску базу података из 

делокруга Сектора; даје обавештења 

организационим јединицама Градске 
управе, правним лицима и грађанима у 

вези са прописима Града, обавља 
организационе послове у припреми 

седница Савета за питања локалне 

самоуправе и Комисије за прописе;  
припрема одговоре и учествује у изради 

дописа и поднесака за поступање по 
захтеву за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја из 
надлежности органа града; води 

евиденцију о поступање по захтеву за 

слободан приступ информацијама од 
јавног значаја у складу са законом и 

обавља друге послове по налогу 
руководиоца. 

 

 

1 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Стечено високо образовање из 

научне области правне науке на 
основним академским студијама у 

обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од 

најмање четири године или 

специјалистичким студијама на 
факултету; положен државни 

стручни испит; завршен 
приправнички стаж 

 
Млађи саветник 

 

 
 

 

21.24. Подршка нормативно-правним 

пословима и пословима уређивања 
службеног листа града Београда 

1 

 

Стечено високо образовање из 

научне области правне науке на 
основним академским студијама у 
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Обавља сложене послове и то: учествује 
у припреми нацрта и предлога одлука и 

других општих аката из делокруга 
Секретаријата, као и у пословној 

комуникацији у поступку припреме тих 

аката; учествује у припреми стручних 
мишљења о усклађености нацрта општих 

аката које доносе органи града са 
правним системом; учествује у припреми  

одговора за доносиоца општег акта ради 

достављања Уставном суду у поступку 
оцене уставности и законитости аката 

Града; учествује у припреми  мишљења 
Уставном суду у поступку оцене 

уставности Статута града Београда; 

учествује у припреми одговора Уставном 
суду у поступку оцене  уставности, 

односно законитости Статута града 
Београда; учествује у провери 

пречишћених текстова прописа Града; 
прати, анализира и проучава нове 

законске  и подзаконске регулативе и 

ефекте  на послове Града; обавља 
послове на провери усаглашености 

електронских верзија и отправака аката 
ради објављивања у „Службеном листу 

града Београда“, даје обавештења 

организационим јединицама Градске 
управе, правним лицима и грађанима у 

вези са прописима Града и обавља друге 
послове 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; завршен 

приправнички стаж 
 

Млађи саветник 
 

 

 
 

 
СЕКТОР ЗА СТРУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОНЕ И ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ  

 

21.25. Руководилац сектора 
 
Руководи Сектором, обавља најсложеније 
стручне  послове из делокруга Сектора који 

захтевају највиши ниво стручног знања и 

практичног искуства при решавању веома 

сложених задатака; планира, организује и 

координира рад у сектору и стара се за 
благовремено обављање послова у 

области за коју је образован сектор; 
распоређује послове у сектор; даје 

неопходна упутства за рад и пружа 

стручну помоћ у циљу потпуног и 
благовременог извршавања свих послова 

сектора; сарађује са другим секторима 
секретаријата, другим организационим 

јединицама Градске управе, као и 

органима, организацијама и установама 
изван Градске управе, и друге послове по 

налогу руководиоца. 
 

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; 

познавање рада на рачунару 

 
 

Самостални саветник 
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Одељење за стручно-организационе и документационе послове 

 

21.26. Начелник одељења 
 

Руководи Одељењем и обавља сложене 

стручне  послове из надлежности 
Одељења; припрема анализе, извештаје, 

информације и друге стручне и 
аналитичке материјале на основу 

одговорајућих података и прикупља 

податке у циљу утврђивања чињеничног 
стања у одговарајућој области;  

непосредно распоређује  послове 
извршиоцима и даје неопходна упутства 

за рад, пружа стручну помоћ, координира 
и организује обављање сложених 

студијско аналитичких, евиденционо–

документационих и статистичких послова;  
обавља послове на стварању и 

ажурирању електронске базе података о 
седницама и актима усвојеним на 

седницама Скупштине и Градског већа и 

аката које доноси Градоначелник; обавља 
послове вођења и  ажурирања портала 

седница Скупштине и Градског већа; 
обавља и  друге послове по налогу 

руководиоца. 
 

 

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; 

познавање рада на рачунару 

 
 

Самостални саветник 

21.27.- 
 21.28. 

 

Стручно – организациони и  
документациони послови 

 

Обавља сложене послове на стварању и 
ажурирању електронске базе података о 

седницама и актима усвојеним на 
седницама Скупштине и Градског већа и 

аката које доноси Градоначелник; обавља 

послове ажурирања портала седница 
Скупштине и Градског већа; 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 
 

 
  

21.29. Аналитички и информационо- 

документациони послови 
 

Обавља мање сложене евиденционо-
документационе и  статистичке послове; 

обавља техничку припрему материјала за 

седнице  Скупштине и Градског већа и 
експедицију аката са тих седница и аката 

које доноси Градоначелник; периодично 

1 Стечено високо образовање на 

основним академским студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до 

три године; положен државни 

стручни испит; најмање три године 
радног искуства у струци  
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припрема извештаје о броју одржаних 

седница Скупштине града и Градског већа 
и разматраних тачака дневног реда тих 

седница; евидентира и ажурира промене 
адреса за дистрибуцију материјала за 

седнице органа Града; требује потребне 

количине потрошног и канцеларијског 
материјала и стара се о његовом 

рационалном коришћењу, као и 
коришћењу средстава опреме; даје 

обавештења запосленима у Градској 

управи о донетим актима, обавља и друге 
послове по налогу руководиоца. 

 
 

Сарадник 

21.30. Стручни и административно-

технички послови 
 

Обавља једноставне стручне, 
евиденционо-документационе и  

статистичке послове; обавља послове 

техничке припреме материјала за седнице 
Скупштине и Градског већа и експедиције 

аката са тих седница и аката које доноси 
Градоначелник; води електронску базу 

података о седницама и актима усвојеним 

на седницама Скупштине и Градског већа 
и аката које доноси Градоначелник; 

периодично припрема извештаја о броју 
одржаних седница Скупштине града и 

Градског већа и разматраним тачкама 
дневног реда тих седница, евидентира и 

ажурира промене адреса за дистрибуцију 

материјала за седнице органа Града; даје 
обавештења запосленима у Градској 

управи о донетим актима, обавља и друге 
послове по налогу руководиоца. 

 

 

1 Стечено високо образовање на 

основним академским студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до 

три године; положен државни 

стручни испит; завршен 
приправнички стаж 

 
Млађи сарадник 

21.31.- 

21.32. 

Евиденционо-документациони 

послови 

 
Обавља административне послове вођења 

евиденција седница и аката усвојених на 
седницама Скупштине и Градског већа, 

као и послове техничке припреме 
материјала за седнице Скупштине и 

Градског већа, врши техничку обрада 

аката које доноси Градоначелник; обавља 
експедицију аката донетих од стране 

органа града; води статистичке податке о 
седницама и периодично припрема 

извештаје о броју одржаних седница и 

разматраним тачкама дневног реда; 
одлаже, чува и архивира документацију у 

вези донетих аката; евидентира и 
ажурира промене адреса за дистрибуцију 

материјала за седнице органа Града; даје 
обавештења запосленима у Градској 

2 Стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању; 

положен државни стручни испит; 
најмање пет година радног 

искуства у струци 
 

Виши референт 
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управи о донетим актима, обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 
 

 

Одсек за административно-техничке и дактилографске послове 

21.33. Шеф одсека 
 

Руководи Одсеком, организује послове и 

стара се о ажурном и квалитетном 
обављању задатака и послова у одсеку и 

равномерном распореду послова; прима 
материјале за дактилографску обраду и 

фотокопирање и контактира са 

обрађивачем материјала у вези са 
захтевима у погледу обраде; врши надзор 

над радом запоселних у одсеку; 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; положен  испит 

за дактилографа IA класе 
 

 

Виши референт 

21.34. Администрaтивни послови и послови 

евиденција 
 

Обавља техничку припрему материјала за 

седнице Скупштине и Градског већа и 
врши експедицију аката са тих седница и 

аката која доноси Градоначелник; 
припрема периодичне извештаје о броју 

одржаних седница и разматраним тачкама 

дневног реда; евидентира и ажурира 
промене адреса за дистрибуцију 

материјала, врши препис материјала из 
рукописа, штампаног, текстуалног и 

табеларног типа, израђује и попуњава 
разне обрасце; врши дактилографску 

обраду материјала са магнетофонских 

трака; одлаже, чува и архивира 
документацију насталу у раду 

Секретаријата; копира материјале и врши 
друге послове по налогу руководиоца. 

 

 

1 Стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању; 
положен државни стручни испит;  

најмање пет година радног 

искуства у струци 
 

 
Виши референт 

21.35. Административни послови 

 

Обавља стручно-оперативне послове који 
се односе на припрему и експедицију 

материјала и аката са седница органа 
града, евидентирање, ажурирање 

промену адреса за дистрибуцију 
материјала; врши препис материјала из 

рукописа, штампаног, текстуалног и 

табеларног типа; израђује и попуњава 
разне обрасце; врши дактилографску 

обраду материјала са магнетофонских 
трака; одлаже, чува и архивира 

документацију насталу у раду 

Секретаријата; копира материјале и врши 
друге послове по налогу руководиоца. 

 
 

1 Стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању; 

положен државни стручни испит; 
најмање три године радног 

искуства у струци; положен испит 
за дактилографа IA класе 

 
 

Референт 
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21.36. Дактилографски послови 

 
Врши препис материјала из рукописа, 

штампаног, текстуалног и табеларног 
типа, врши дактилографску обраду 

материјала са магнетофонских трака; 

копира материјале и врши друге послове 
по налогу руководиоца. 

 
 

1 

 
 

 

Основно образовање; 

једногодишњи курс дактилографије 
и положен испит за дактилографа 

IA класе; шест месеци радног 
искуства 

 

Намештеник - пета врста 
радних места 

 
 

„ 
 

Члан 4. 

У члану 98, у табели, редни број 24.13, мења се и гласи: 
 
24.13. Подршка правним пословима у 

области набавки  
 

Обавља послове из области правне 
регулативе, студијско-аналитичке и 

правне послове из области јавних 

набавки; учествује у спровођењу 
поступака јавних набавки и изради 

аката у поступку јавне набавке; 
учествује у припреми конкурсне 

документације и позива за подношење 
понуда; учествује у раду комисије за 

јавну набавку; спроводи све 

административно-техничке послове и 
учествује у спровођењу стручних 

послова у области јавних набавки; 
обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

1 Стечено високо образовање из научне 

области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, 

специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету; 

положен државни стручни испит; завршен 
припавнички стаж; познавање рада на 

рачунару 

 
Млађи саветник 

 
 

У истом члану, у табели, код редног броја 24.60, у колони - Број извршилаца, број „1“, 
замењује се бројем „2“, тако да радни број 24.60 постаје редни број 24.60-24.60а. 
 
 
У истом члану, у табели, код редног броја 24.61-24-71, у колони - Број извршилаца, 
број 11“, замењује се бројем „10“, тако да радни број 24.61-24-71, постаје редни број 
24.61-24-70. 
 
 
У истом члану, у табели, код редног броја 24.91, у колони - Број извршилаца, број „1“, 
замењује се бројем „2“, тако да радни број 24.91 постаје редни број 24.91-24.91а. 
 
 
У истом члану, у табели, код редног броја 24.94-24-95, у колони - Број извршилаца, 
број „2“, замењује се бројем „1“, тако да радни број 24.94-24-95, постаје редни број 
24.94. 
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Члан 5. 

 

 

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

 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДA БЕОГРАДA  

Број: 110-839/19-ГВ – 13. септембар 2019. године 

 
 
 
 
 

 
 

Доставити: 

- Кабинету градоначелника  

- Секретаријату за послове начелника Градске управе  

- Секретаријату за опште послове 

- Секретаријату за скупштинске послове и прописе  

- Писарници 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Проф. др Зоран Радојичић,с.р. 

 

 

 
 


