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Градско веће града Београда, на седници одржаној 28. јануара 2022. године, на 
основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 
113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018 и 114/2021), сагласно Уредби о 
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних 
места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/16, 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, Канцеларији за младе и Служби главног урбанисте града Београда  
број: 110-1161/19-ГВ од 30.12.2019.године, 110-149/20-ГВ од 25.2.2020.године и 
110-240/20-ГВ од 20.03.2020. године, 110-478/20-ГВ од 9.7.2020.године, 110-
580/20 ГВ од 27.8.2020. године, 110-629/20 ГВ од 21.9.2020. године, 110-842/20-
ГВ од 28.12.2020.године, 110-143/21-ГВ од 26.2.2021.године, 110-167/21-ГВ од 
5.3.2021.године, 110-197/21-ГВ од 19.3.2021.године, 110-222/21-ГВ од 
25.3.2021.године, 110-302-ГВ од 27.4.2021. године, 110-340/21-ГВ од 
20.5.2021.године, 110-446/21-ГВ од 1.7.2021.године, 110-527/21-ГВ од 
29.7.2021.године, 110-630/21-ГВ од 26.8.2021. године, 110-722/21-ГВ од 
1.10.2021.године, 110-925/21-ГВ од 14.12.2021.године, 110-968/21-ГВ од 
28.12.2021.године и 110-14/22-ГВ од 6.1.2022.године, у члану 85a. код радног 
места 7а.1. у Условима, после речи: „из научне области“, речи: „друштвено-
хуманистичких наука“, замењују се речима: „техничко-технолошких наука“.  

 
У истом члану, код радног места 7а.2. у Условима, после речи: „из 

научне области“, речи: „друштвено-хуманистичких наука“, замењују се речима: 
„техничко-технолошких наука“.   
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У истом члану, код радног места 7а.5. у Опису послова, после речи: 
„сарађује са ресорним министарствима који су поверили одређене послове 
секретаријату, као и са другим органима и организацијама“, додају се речи: 
„прати примену закона и интерних прописа који се односе на заштиту података 
о личности; пружа подршку, потребна обавештења и непосредно сарађује са 
Лицем за заштиту података о личности у Градској управи“. 

 
У истом члану, код радног места 7а.8. у Условима, после речи:“техничко-

технолошких или“, речи: „друштвено-хуманистичких наука“ замењују се речима: 
„економских наука“.   

 
У истом члану, код радног места 7а.10. у Условима, после речи: „из 

научне области“, речи: „друштвено-хуманистичких наука“, замењују се речима: 
„економских наука“.   

 
У истом члану, код радног места 7а.11. у Опису послова, речи: „контролу 

израде предлога годишњих програма заштите, коришћења и уређења 
пољопривредног земљишта и спровођење истог из ове области“, бришу се, а у 
Условима, после речи: „техничко-технолошких наука“, додају се речи: „или 
друштвено-хуманистичких наука“. 

 
У истом члану, код радног места 7а.13. у Условима, после речи: 

„техничко-технолошких наука“, додају се речи: „или друштвено-хуманистичких 
наука“.   
 

У истом члану, код радног места 7а.15. у Условима, после речи: 
„техничко-технолошких наука“, додају се речи: „или друштвено-хуманистичких 
наука“.   

 
У истом члану код радног места 7а.16. у Условима, после речи: 

„техничко-технолошких наука“, додају се речи: „или друштвено-хуманистичких 
наука“. 

 
Члан 2. 

 
У члану 96. код радног места под редним бројем 18.49., у Условима, 

после речи: „стечено високо образовање“, речи: „из научне области правне 
науке односно стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства“, 
бришу се. 

 
У истом члану, код радног места под редним бројем 18.73., у Условима, 

после речи: „стечено високо образовање“, речи: „из научне области правне 
науке, односно стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства“, 
бришу се. 

 
У истом члану, код радног места под редним бројем 18.77., у Условима, 

после речи: „стечено високо образовање“, речи: „из научне области правне 
науке, односно стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства“, 
бришу се. 
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Члан 3. 
 

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

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДA БЕОГРАДA  
Број: 110-197/22-ГВ – 28. јануар 2022. године 

 
 
 
 

 
 

Доставити: 

- Секретаријату за послове начелника Градске 
управе града Београда 

- Секретаријату за информисање 

- Секретаријату за пољопривреду 

- Секретаријату за послове озакоњења објеката 

- Сектору за послове скупштине Секретаријата за 
скупштинске послове и прописе   

- Писарници 

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

 

 


