
 
 

Број: 110-14/22-ГВ 
 

Градско веће града Београда, на седници одржаној 6. 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, 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, 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 и 110-968/21-ГВ од 
28.12.2021.године, у члану 80. код радног места под редним бројем 2.19, у 
Условима, речи: „из научне, односно стручне области у оквиру образовно-
научног поља друштвено-хуманистичких наука“, бришу се.  
 

Члан 2. 
 
У члану 85a. Табела мења се и гласи: 

 
„ 
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Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II 
група 

2 2 

Службеници извршиоци 25 38 

Виши саветник 2 2 

Самостални саветник 11 11 

Саветник  7 19 

Млађи саветник  4 4 

Референт  1 1 

Виши референт 1 1 

Укупно службеника: 27 40 

            „ 
 

У истом члану после радног места под редним бројем 7а.15. додаје се 
радно место под редним бројем 7а.15а које гласи: 

 
 „7a.15a Радно место за студијско-аналитичке послове за развој 
пољопривреде 
 Звање: Самостални саветник      Број 
извршилаца: 1 
 

Опис послова: Обавља студијско аналитичке послове, који се односе на: 
израду предлога Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја града Београда у области воћарства, 
повртарства и пољопривредне механизације и спровођење истог; учествује у 
изради аката о намени и висини подстицајних средстава, условима, начину и 
поступку остваривања права на доделу подстицајних средстава у овој области; 
учествује у предузимању мера и активности у циљу едукације пољопривредних 
произвођача у овој области; учествује у организовању и реализовању учешћа 
на међународним сајмовима у овој области; учествује у изради извештаја о 
спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја у овој 
области који се подносе надлежном министарству; учествује у ииницирању 
измене прописа. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

 
Услови: 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, из научне области техничко-технолошких наука, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.“ 
 

У истом члану, код радног места под редним бројем 7а.16. број 
извршилаца „3“, замењује се бројем извршилаца „2“. 
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Члан 3. 
 

У члану 87. Табела, мења се и гласи: 
„ 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају            II   
група 

2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 10 10 

Самостални саветник 18 18 

Саветник  20 53 

Млађи саветник  17 29 

Сарадник 2 2 

Млађи сарадник 1 1 

Виши референт 6 7 

Референт / / 

Млађи референт 1 1 

                              Укупно: 77 123 

            „ 
 

У истом члану, радно место под редним бројем 9.40. мења се и гласи: 
 
„9.40. Руководилац сектора 
Звање: Виши саветник      Број 

извршилаца: 1 
 
Опис послова: Руководи, планира и координира радом Сектора и на свим 

пословима у области градске логистике у Секретаријату за саобраћај; планира 
и координира рад на свим пословима у области градске логистике и стара се о 
благовременом извршавању послова у Сектору за градску логистику; Руководи 
у обављању најсложенијих студијско-аналитичких послова у области теретног 
саобраћаја; предлаже конкретне мере за увођење зона са контролом приступа 
и координира у припреми проширења пешачких зона и улица успореног 
саобраћаја у погледу приступа возила за снабдевање, и управљање посебно 
обележеним местима за доставу у пешачким зонама; контактира са осталим 
руководиоцима сектора у Секретаријату за саобраћај, као и са другим 
секретаријатима, органима града Београда, јавним предузећима и другим 
лицима; прати развој и иницира примену нових технологија у области градске 
логистике; организује рад комисија, радних група и других радних тела на 
изради теза, нацрта и предлога аката из свог делокруга; израђује годишње 
програме рада Секретаријата за саобраћај; распоређује послове и задатке, 
даје упутства и смернице за рад, пружа непосредну стручну помоћ 
извршиоцима у раду на најсложенијим предметима; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца. 

 
Услови: 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 



4 

 

 

студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање седам 
година радног искуства у струци.“ 

 
Члан 4. 

 
У члану 88. Табела, мења се и гласи: 

„ 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II 

група 
2 2 

Службеници извршиоци   

Виши саветник 10 10 

Самостални саветник 15 15 

Саветник  25 37 

Млађи саветник  10 10 

Сарадник 8 8 

Млађи сарадник 2 2 

Виши референт 13 34 

Референт 2 3 

Млађи референт 2 3 

Укупно: 89 124 

            
 „ 

У истом члану, радно место под редним бројем 10.49. брише се. 
 
У истом члану, после радног места под редним бројем 10.50, додаје се 

радно место под редним бројем 10.50а, и гласи: 
 
„10.50а Подршка стручним пословима мониторинга јавног превоза 

путника 
Звање: Млађи сарадник      Број 

извршилаца: 1 
 
Опис послова: Обавља послове праћења јавног превоза путника и 

актуелних саобраћајних услова; врши надзор свих возила јавног превоза у 
складу са указаном потребном у оквиру Центра за мониторинг и управљање; 
даје обавештења запосленима у Одсеку за мониторинг и управљање градским 
превозом путника и Одсеку за мониторинг и управљање приградским превозом 
путника и на минибус експрес линијама о променама на трасама линија јавног 
превоза услед измене режима саобраћаја; обавља послове на изради 
извештаја о свим релевантним параметрима потребним за квалитетно 
функционисање линија јавног превоза; врши послове подршке контроле 
квалитета обављања услуга јавног превоза путника и рада превозника на 
терену у складу са уговором, као и послове подршке надзора  уз помоћ 
информационог система; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: 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 или најмање пет година проведених у радном 
односу код послодавца, у складу са законом.  

 
    Члан 5. 

 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања од стране 

Градског већа града Београда. 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДA БЕОГРАДA  
Број: 110-14/22-ГВ – 6. јануар 2022. године 

 
 

 
Доставити: 

- Секретаријату за послове начелника Градске 
управе града Београда 

- Секретаријату за информисање 

- Секретаријату за пољопривреду 

- Секретаријату за финансије 

- Секретаријату за јавни превоз 

- Секретаријату за саобраћај 

- Сектору за послове скупштине Секретаријата 
за скупштинске послове и прописе 

- Писарници 

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

 

 

 
 

За тачност отправка 
подсекретар Секретаријата за 

скупштинске послове и прописе 
 
 

Младен Младеновић 

 


