
Број: 110-1127/22-ГВ 

Градско веће града Београда, на седници одржаној 4. новембра 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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 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 изменама и допунама Правилника o 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, 110-14/22-ГВ од 6.1.2022. године, 110-197/22-ГВ од 

28.1.2022.године, 110-277/22-ГВ од 2.3.2022. године, 110-318/22-ГВ од 11.3.2022. године, 110-624/22-

ГВ од 16.6.2022. године и 110-958/22-ГВ од 21.9.2022. године, у члану 4. став 1. тачка 12. мења се и 

гласи: 

 

„12. Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију“ 

 

У истом члану, исти став, тачка 20. брише се. 

 

У истом члану, исти став, тачка 23. мења се и гласи: 

 

„23. Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација и координацију“. 

 

Члан 2. 

Члан 6. мења се и гласи: 

 

„Унутар Сектора за послове комуналне милиције, као унутрашње организациoне јединице, могу се 

образовати и подручне организационе јединице, у складу са законом.“ 

 

Члан 3. 
 

Назив члана и члан 29. мења се и гласи: 

 

„Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију 
 

Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију врши послове инспекцијског надзора над 

извршавањем закона и прописа града, који се односе на: обављање комуналних делатности,  
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коришћење, чување и одржавање комуналних објеката и друге послове инспекцијског надзора из 

изворне надлежности града утврђене законом и прописима града; одлучује по жалбама и врши друге 

послове другостепеног органа на територији града у односу на послове комуналне инспекције управе 

градске општине и обавља стручне, техничке и административне послове за тело које врши 

координацију инспекцијског надзора из изворне надлежности града Београда. Секретаријат за 

инспекцију, надзор и комуникацију, као послове државне управе поверене законом, врши: 

инспекцијски надзор над обављањем такси превоза, лимо сервиса, домаћег превоза који се обавља као 

ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и превоз за сопствене потребе, као и локалног превоза 

који се обавља као ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и превоз за сопствене потребе; 

обављањем превоза терета у друмском саобраћају, осим превоза терета у међународном друмском 

саобраћају који се обавља на територији града; инспекцијски надзор над трговином личним нуђењем, 

трговином у преносивим објектима (тезга, аутомат и сл. средства и опрема), трговином са покретних 

средстава и опреме, као и надзор над истицањем и придржавањем радног времена и истицањем 

података о трговцу и пружаоцу услуга у складу са законом; инспекцијски надзор над обављањем 

угоститељске делатности (пружање услуга смештаја, као и испуњености прописаних услова у погледу 

уређења и опремања угоститељског објекта у складу са законом и другим прописом, радно време 

угоститељских објеката, наплата и уплата боравишне таксе и други поверени послови); инспекцијски 

надзор над применом и спровођењем закона и других прописа у области вода који се односе на 

изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на 

промену у водном режиму; инспекцијски надзор над применом и спровођењем закона и других 

прописа у области заштите животне средине, заштите ваздуха, заштите од буке, заштите од 

нејонизујућег зрачења, заштите природе, процене утицаја на животну средину, интегрисаног 

спречавања и контроле загађивања животне средине, управљање хемикалијама, управљање отпадом, 

као и квалитета отпадних вода које се испуштају у реципијент; инспекцијски надзор над изградњом 

објеката за које у складу са законом, грађевинску дозволу, односно одобрење за извођење радова издаје 

град, односно градска општина у саставу града Београда, као и над коришћењем и одржавањем зграда, 

у складу са законом; инспекцијски надзор у области просторног планирања и урбанизма на територији 

града у складу са законом; решава по жалби против првостепених управних аката из надлежности 

управа градских општина у области грађевинских послова (другостепени управни поступак); обавља и 

друге послове државне управе, које у овим областима република повери граду. Секретаријат за 

инспекцију, надзор и комуникацију врши послове чијим се обављањем обезбеђује извршавање 

надлежности града у областима, односно питањима комуналне делатности, заштите животне средине, 

људи и добара и обезбеђује заштита и одржава ред у коришћењу земљишта, простора, локалних 

путева, улица и других јавних објеката, као и несметано обављање законом одређених послова из 

надлежности града. Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију врши и послове везане за 

обављање комунално - милицијских и других послова у областима, односно питањима: пречишћавања 

и дистрибуције воде; одвођења и пречишћавања атмосферских и отпадних вода; одржавања чистоће на 

јавним површинама; опште уређености насеља под којом се подразумева уређеност спољних делова 

зграда, ограда и површина око зграда, уређеност површина јавне намене, површина у јавном 

коришћењу и осталих површина; уклањања снега и леда у зимском периоду, са одређених површина 

јавне намене и површина у јавном коришћењу и леденица са кровова и истурених делова зграда; 

постављања наменских монтажних објеката, монтажно-демонтажних објеката за потребе одржавања 

културних, спортских и других манифестација, специјализованих возила за обављање делатности 

трговине на мало и других делатности, постављања и одржавања објеката и уређаја на површинама 

јавне намене и површинама у јавном коришћењу (опреме за игру и рекреацију, телефонских говорница 

и соларних пуњача, стубова, ограда и других врста запрека, корпи за отпатке, јавних часовника, јавних 

чесми и фонтана и др.); обављања такси превоза путника; коришћења јавног линијског превоза 

путника; паркирања возила на површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу и јавним 

зеленим површинама, као и паркирање возила на јавним паркиралиштима; контроле радног времена 

угоститељских, занатских и трговинских објеката; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, 

паркова, зелених и других јавних површина; заштите од буке у животној средини; извођења културног 

или артистичког програма; постављања и коришћења привремених објеката, тезги и других покретних 

привремених објеката на јавним и на другим површинама, баште угоститељског објекта, балон-хала 

спортске намене и станица за изнајмљивање бицикала; контроле употребе имена, грба и заставе града 

Београда; димничарских услуга, споменика и скулптуралних дела; спречавања уништења паркова, 

зелених и рекреационих површина; постављања пловила на делу обале и водног простора; постављања 

објеката и средстава за оглашавање и оглашавања на отвореном простору, лепљења или на други начин 



3 

причвршћивања плаката и других штампаних порука, односно исписивања огласних порука на 

спољашњим површинама фасаде, излога, ограде, дрвећа и сл; прљања и оштећивања објекта, односно 

средства за оглашавање, вршења звучног оглашавања на отвореном простору; чишћење графита; 

контроле места и простора у којима се могу држати домаће животиње и кућни љубимци у 

некомерцијалне сврхе, места и начина извођења кућних љубимаца; контроле употребе државних 

симбола, осим у односу на државне органе, органе града Београда и имаоца јавних овлашћења и 

обавља и друге послове у складу са законом, статутом града и другим прописима. Секретаријат за 

инспекцију, надзор и комуникацију врши и послове везане за пружање помоћи у извршењима - 

асистенције другим организационим јединицама Градске управе, предузећима, организацијама, 

установама и вршиоцу комуналне делатности, а по захтеву за спровођење њихових извршних одлука и 

остварује сарадњу у погледу међусобног обавештавања, размене информација, размене података, 

предузимања заједничких мера и активности, као и заједничког коришћења средстава, уређаја и 

опреме; предузима хитне мере заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и 

других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града, кад те мере не могу 

правовремено да предузму други надлежни органи града и овлашћене организације; учествује у 

вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на 

отклањању последица елементарних и других непогода за које је овлашћен да предузима хитне мере. 

Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију припрема и израђује нацрте прописа и аката из 

оквира своје надлежности. Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију, као послове државне 

управе поверене законом, врши надзор забране пушења у затвореном радном и јавном простору и у 

јавном превозу; одржавање јавног реда и мира у складу са законом утврђеним делокругом; контролу 

над применом одредби закона у извршавању надлежности града у области такси превоза; надзор над 

спровођењем забране продаје алкохолних пића у спортским објектима и на одређеној удаљености, за 

време одржавања спортске приредбе, као и друге послове државне управе које у овим областима 

република повери граду. Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију врши и послове пружања 

помоћи грађанима (прикупљање информација о проблемима на свим јавним местима који су од значаја 

за несметано oбављање законом одређених послова из надлежности локалне самоуправе, пружање 

помоћи грађанима у циљу пружања информација и усмеравања према надлежним организацијама и 

институцијама као и други послови, у складу са надлежностима комуналне милиције који имају за циљ 

остваривања сарадње са грађанима). Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију обавља 

стручно-оперативне, организационе и административно-техничке послове ради остваривања 

комуникације са грађанима о раду Скупштине града, градоначелника, Градског већа, јавних 

комуналних предузећа и других субјеката којима је град поверио обављање комуналних делатности, 

других јавних предузећа, установа и служби, чији је оснивач град. Секретаријат за инспекцију, надзор, 

и комуникацију врши стручне, оперативне, организационе и административно-техничке послове који 

се односе на комуникацију са грађанима у вези са пружањем услуга јавних комуналних предузећа и 

других субјеката којима је град поверио обављање комуналних делатности; обједињава комуникацију 

грађана и Градске управе, јавних комуналних предузећа и осталих градских институција које су у 

надлежности Градске управе; обезбеђује услове за развој, управљање и одржавање сервиса за 

дигитално пружање услуга у области комуналних делатности и осталих послова који се односе на 

„Београд паметан град- Belgrade smart city“, из надлежности секретаријата и издаје штампане и 

електронске публикације из области комуналних делатности, у циљу информисања грађана и обавља 

друге послове у циљу унапређења услуга јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је 

град поверио обављање комуналних делатности. 

 

Члан 4. 

 

Члан 30. мења се и гласи: 

 

„Члан 30. 

 

У Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију, за обављање изворних и поверених послова 

државне управе, образују се унутрашње организационе јединице и то: 

 

1. Сектор за комунални инспекцијски надзор, дежурну инспекцију и извршни поступак 

а) Одељење надзора над радом комуналних предузећа, планских акција и надзора комуналних 

инспекција градских општина 
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 - Одсек надзора над радом комуналних предузећа и планских акција 

- Одсек надзора комуналних инспекција градских општина 

б) Одељење за дежурни и комунални инспекцијски надзор  

- Одсек за дежурни инспекцијски надзор 

 - Одсек за комунални инспекцијски надзор 

в) Одељeње за инспекцијски надзор над трговином 

 - Одсек инспекцијског надзора над трговином 

г) Одељење за извршни поступак и инспекцијски надзор 

 - Одсек за извршни поступак и инспекцијски надзор  

 - Одсек за праћење трошкова извршења и поступање са одузетим предметима 

д) Одељење за координацију инспекцијског надзора  

 - Одсек за координацију инспекцијског надзора 

 

2. Сектор за саобраћајни инспекцијски надзор 

а) Одељење за друмски саобраћај 

- Одсек за друмски саобраћај  

- Одсек за јавни линијски превоз путника  

б) Одељење за улице и путеве 

- Одсек за улице и путеве 

 

3. Сектор инспекције за заштиту животне средине, водне и туристичке инспекције 

а) Одељење инспекције за заштиту животне средине I 

б) Одељење инспекције за заштиту животне средине II 

в) Одељење инспекције за заштиту животне средине III 

г) Одељење водне инспекције 

д) Одељење туристичке инспекције 

 - Одсек туристичке инспекције 

 

4. Сектор за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор 

а) Одељење за грађевинску инспекцију I 

 - Одсек инспекцијског надзора 

б) Одељење за грађевинску инспекцију II 

 - Одсек инспекцијског надзора 

в) Одељење за грађевинску инспекцију III 

 - Одсек инспекцијског надзора 

г) Одељење за грађевинску инспекцију IV 

 - Одсек инспекцијског надзора 

д) Одељење за грађевинску инспекцију V 

 - Одсек инспекцијског надзора 

ђ) Одељење за урбанистичку инспекцију 

е) Одељење за аналитичке и стручно-оперативне послове 

ж) Одељење за извршење решења грађевинских инспектора 

 

5. Сектор за нормативне, управно-надзорне, управно-правне и правне послове за инспекцијски надзор 

а) Одељење за нормативне и управно-надзорне послове 

б) Одељење за управнo-правне послове за комунални и саобраћајни инспекцијски надзор и туристичку 

инспекцију 

- Одсек за управно-правне послове за комунални и саобраћајни инспекцијски надзор 

- Одсек за управно-правне послове за инспекцијски надзор над трговином и туризмом 

в) Одељење за управнo-правне послове инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције 

- Одсек за управно-правне послове инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције 

г) Одељење за управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију 

 - Одсек за управно-правне послове 

д) Одељење за другостепени управни поступак из грађевинске области 

- Одсек за другостепени управни поступак из грађевинске области 

ђ) Одељење за правне, аналитичке и административне послове 

- Одсек за правне и аналитичке послове  
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- Одсек за административне послове  

 

6. Одељење за финансије и јавне набавке за послове инспекцијског надзора 

 

7. Сектор за послове комуналне милиције 

1. Подручна организациона јединица Београд 

а) Одељење Београд Оперативни центар  

- Одсек Оперативног центра; 

- Одсек за планско - административне послове 

- Одсек за документаристичко - техничке послове  

- Група за планирање, израду и контролу дигиталне документације 

б) Одељење за аудио и видео снимање у области паркирања и безбедности саобраћаја 

- Одсек за анализу и обраду снимљених података  

- Одсек за евидентирање обавештења и прекршајних налога насталих снимањем јавног места 

в) Одељење Београд Центар  

- Одсек Стари град - Врачар  

- Одсек Савски венац - Вождовац 

- Одсек за планирање послова и координацију  

г) Одељење Београд Север - Исток  

- Одсек Палилула;  

- Одсек Звездара - Гроцка 

- Одсек за планирање послова и координацију  

д) Одељење Београд Југ  

- Одсек Чукарица - Раковица  

- Одсек Барајево - Лазаревац - Сопот - Младеновац 

- Одсек за реке, језера и приобаље 

- Група за приобаље  

- Одсек за планирање послова и координацију  

ђ) Одељење Београд Запад  

- Одсек Нови Београд - Земун  

- Одсек Сурчин - Обреновац 

- Одсек Аеродром „Никола Тесла“  

- Одсек за планирање послова и координацију 

2.Одељење за нормативно - правне послове и праћење прекршајног налога 

- Одсек за нормативно - правне и управно - правне послове  

- Група за нормативно – правне послове 

- Група за управно – правне послове 

- Одсек за праћење прекршајног налога и оперативно – стручне и административно – техничке 

послове 

3.Одељење за унутрашњу контролу  

- Одсек за оперативне активности и безбедносну проверу 

- Одсек за подршку унутрашњој контроли 

4.Одељење за заједничке послове 

- Одсек за економско - финансијске послове 

- Одсек за праћење и контролу возила са уређајима за снимање и опреме комуналног 

милиционара 

5.Одељење за стручно – оперативне послове и заштиту података о личности 

 

8. Сектор за студијско-аналитичке послове комуналне милиције 

а) Одељење за студијско-аналитичке послове 

 

9. Сектор за комуникацију 

а) Одељење ''Позивни центар'' 

б) Одељење за комуникације 

в) Одељење за правне послове, финансије и јавне набавке  
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Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију врши послове инспекцијског надзора над 

извршавањем закона и прописа града, који се односе на: обављање комуналних делатности, 

коришћење, чување и одржавање комуналних објеката и друге послове инспекцијског надзора из 

изворне надлежности града утврђене законом и прописима града; одлучује по жалбама и врши друге 

послове другостепеног органа на територији града у односу на послове комуналне инспекције управе 

градске општине и обавља стручне, техничке и административне послове за тело које врши 

координацију инспекцијског надзора из изворне надлежности Града Београда. Секретаријат за 

инспекцију, надзор и комуникацију, као послове државне управе поверене законом, врши: 

инспекцијски надзор над обављањем такси превоза, лимо сервиса, домаћег превоза који се обавља као 

ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и превоз за сопствене потребе, као и локалног превоза 

који се обавља као ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и превоз за сопствене потребе; 

обављањем превоза терета у друмском саобраћају, осим превоза терета у међународном друмском 

саобраћају који се обавља на територији града; инспекцијски надзор над трговином личним нуђењем, 

трговином у преносивим објектима (тезга, аутомат и сл. средства и опрема), трговином са покретних 

средстава и опреме, као и надзор над истицањем и придржавањем радног времена и истицањем 

података о трговцу и пружаоцу услуга у складу са законом; инспекцијски надзор над обављањем 

угоститељске делатности (пружање услуга смештаја, као и испуњености прописаних услова у погледу 

уређења и опремања угоститељског објекта у складу са законом и другим прописом, радно време 

угоститељских објеката, наплата и уплата боравишне таксе и други поверени послови); инспекцијски 

надзор над применом и спровођењем закона и других прописа у области вода који се односе на 

изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на 

промену у водном режиму; инспекцијски надзор над применом и спровођењем закона и других 

прописа у области заштите животне средине, заштите ваздуха, заштите од буке, заштите од 

нејонизујућег зрачења, заштите природе, процене утицаја на животну средину, интегрисаног 

спречавања и контроле загађивања животне средине, управљање хемикалијама, управљање отпадом, 

као и квалитета отпадних вода које се испуштају у реципијент; инспекцијски надзор над изградњом 

објеката за које у складу са законом, грађевинску дозволу, односно одобрење за извођење радова издаје 

град, односно градска општина у саставу града Београда, као и над коришћењем и одржавањем зграда, 

у складу са законом; инспекцијски надзор у области просторног планирања и урбанизма на територији 

града у складу са законом; решава по жалби против првостепених управних аката из надлежности 

управа градских општина у области грађевинских послова (другостепени управни поступак); обавља и 

друге послове државне управе, које у овим областима република повери граду. У Секретаријату 

послови инспекцијског надзора обављају се у оквиру пет сектора и једног одељења и то: 

 

У Сектору за комунални инспекцијски надзор, дежурну инспекцију и извршни поступак послови 

се обављају у оквиру пет одељења. 

 

Одељење надзора над радом комуналних предузећа, планских акција и надзора комуналних инспекција 

градских општина врши инспекцијски надзор над извршењем закона и других прописа који регулишу 

производњу и испоруку комуналних производа и пружање комуналних услуга од стране јавних 

комуналних предузећа и других привредних субјеката која обављају комуналну делатност; врши 

контролу стања комуналних објеката, обављања комуналне делатности и пружања комуналне услуге у 

областима: снабдевања водом за пиће; пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода; 

производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом; обезбеђења јавног осветљења; уређења 

јавних зелених површина; управљања гробљима и сахрањивање и др.; обавља послове који су 

прописом утврђени као првостепена надлежност комуналне инспекције града Београда: постављање 

пловних објеката и других пловила, одржавање споменика и скулптуралних дела, употреба грба, имена 

и заставе града Београда и др; Одељење у циљу превентивног деловања инспекције планира и 

спроводи акције инспекцијског надзора над уредношћу површина у оквиру предшколских установа, 

школа, високошколских установа, здравствених установа (болница и домова здравља) и других 

установа од јавног значаја, железничких и аутобуских станица, подземних пешачких пролаза и др.; 

врши првостепени инспекцијски надзор у складу са посебним прописима града Београда. Одељење 

врши непосредан комунални инспекцијски надзор у свим пословима и са свим овлашћењима која су 

законом и другим прописима утврђена за комуналну инспекцију градске општине, ако их ти органи не 

врше у областима: комуналне хигијене, комуналног реда, постављања привремених објеката и балон-

хала спортске намене, управљања комуналним отпадом, становања и одржавања зграда; оглашавања и 

у другим областима комуналног инспекцијског надзора које су у првостепеној надлежности комуналне 
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инспекције градске општине; даје инструкције и пружа стручну помоћ за извршавање послова у 

спровођењу надзора комуналних инспектора општине; организује и координира заједничке акције са 

комуналним инспекцијама градских општина и учествује у заједничким акцијама комуналног 

инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином; у сарадњи са комуналном милицијом 

усклађује активности инспекцијских служби и комуналне милиције. У оквиру одељења образују се Одсек 

надзора над радом комуналних предузећа и планских акција и Одсек надзора комуналних инспекција 

градских општина. Рад се обавља у сменама. 

 

Одељењe за дежурни и комунални инспекцијски надзор прима, распоређује и поступа по пријавама 

грађана и других субјеката које се односе на инспекцијске послове из делокруга Секретаријата, 

нарочито када ти послови по својој природи не трпе одлагање, захтевају хитну интервенцију и 

предузимање мера; даје обавештења по позивима грађана за остваривање права везаних за делокруг 

рада Секретаријата; врши послове комуналног инспекцијског надзора који су прописом утврђени као 

првостепена надлежност комуналне инспекције града Београда у поступцима иницираним пријавама 

грађана и других субјеката; учествује у заједничким акцијама комуналног инспекцијског надзора и 

инспекцијског надзора над трговином; у сарадњи са комуналном милицијом усклађује активности 

инспекцијских служби и комуналне милиције. У оквиру одељења образују се Одсек за дежурни 

инспекцијски надзор и Одсек за комунални инспекцијски надзор. Одељење ради сваког радног дана у 

периоду од 07:00 до 22:00 часа, суботом, недељом и у дане државних празника. 

 

Одељење за инспекцијски надзор над трговином врши законом поверене послове инспекцијског 

надзора над трговином и то: надзор над трговином личним нуђењем, трговином у преносивим 

објектима (тезга, аутомат и сл. средства и опрема), трговином са покретних средстава и опреме, као и 

надзор над истицањем и придржавањем радног времена и истицањем података о трговцу и пружаоцу 

услуга у складу са законом, као и друге послове комуналног инспекцијског надзора који су прописом 

утврђени као првостепена надлежност комуналне инспекције града Београда; организује и координира 

акције инспекцијског надзора и учествује у заједничким акцијама комуналног инспекцијског надзора; у 

сарадњи са комуналном милицијом усклађује активности инспекцијских служби и комуналне милиције. У 

оквиру одељења образује се Одсек инспекцијског надзора над трговином. Рад се обавља у сменама. 

 

Одељење за извршни поступак и инспекцијски надзор спроводи управно извршење решења инспектора 

Секретаријата (осим грађевинских), преко другог лица и путем принуде, сачињава програм извршења 

решења, одлучује о обустави и одлагању извршења решења, учествује у ангажовању другог лица и 

обавештава извршеника о времену извршења, сачињава записник о радњама о току спровођења 

извршења, утврђује трошкове извршења и доноси решење о трошковима извршења и решење о 

новчаном кажњавању (извршење путем принуде), иницира вођење судског поступка за накнаду 

трошкова извршења и новчаних казни; прати реализацију средстава пренетих градским општинама за 

извршење решења комуналних инспектора, води евиденцију издатих прекршајних налога, доставља 

прекршајне налоге суду на извршење и прати извршења. У одељењу се спроводи поступак комуналног 

инспекцијског надзора у области паркирања на јавним зеленим површинама као и поступак за 

уклањање нерегистрованих и хаварисаних возила са површина јавне намене. Одељење учествује у 

заједничким акцијама комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином. 

Одељење обавља послове везане за поступање са привремено и трајно одузетим и уклоњеним 

предметима у поступку инспекцијског надзора, припрема упутства и процедуре из делокруга 

поступања са одузетим или уклоњеним предметима, евидентира потврде о одузетим предметима у 

поступку инспекцијског надзора и води евиденцију о предметима уклоњеним у поступку управног 

извршења решења, организује послове магацина за одузете предмете, односно смештајни простор за 

уклоњене предмете, води аналитику одузетих и уклоњених предмета по врсти, врши сравњење 

евидентираних количина са магационером, односно лицем коме су предмети дати на чување, обавља 

стручно-оперативне и административне послове и припрема документацију за процену, уништење, 

отпис и јавну продају предмета одузетих и уклоњених у поступку инспекцијског надзора, обједињује и 

разматра извештаје о раду сектора у пословима везаним за одузете и уклоњене предмете у поступку 

инспекцијског надзора. У оквиру одељења образују се Одсек за извршни поступак и инспекцијски 
надзор и Одсек за праћење трошкова извршења и поступање са одузетим предметима. Рад се обавља у 

сменама.  
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Одељење за координацију инспекцијског надзора обавља послове координације активности сектора у 

Секретаријату и координације са градским општинамa са циљем уједначавања инспекцијског надзора, 

координације, размене података и свеобухватне сарадње; креирања и коришћења програма евиденције 

инспекцијског надзора и његовог усклађивања са законом којим је уређен инспекцијски надзор; 

коришћења и креирања услуга у оквиру WEB сервиса који су доступни у Секретаријату; у сарадњи са 

другим секторима, израђује планове и извештаје Секретаријата; анализира стање у области 

инспекцијског надзора; прима и распоређује представке и пријаве грађана и других субјеката упућене 

електронском поштом и преко портала еУправе, које се односе на инспекцијске послове из делокруга 

Секретаријата; у сарадњи са непосредним руководиоцима инспекција у Секретаријату, координира 

припрему и обрађује представке грађана и других субјеката упућене секретару Секретаријата у вези са 

предузетим мерама у вршењу инспекцијског надзора; води евиденцију о примљеним притужбама на 

рад инспектора и прати поступак одлучивања по притужби; сачињава извештаје о планираним 

контролама инспекција, о стању у одређеним областима надзора и предузетим мерама у вршењу 

инспекцијског надзора; обавља стручне, техничке и административне послове за потребе Комисије за 

координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда; обавља 

послове ажурирања садржаја сајта града Београда и Информатора о организацији и раду града 

Београда у делу који се односи на Секретаријат и сајта Комисије за координацију инспекцијског 

надзора над пословима из изворне надлежности града Београда. У оквиру одељења образује се Одсек 

за координацију инспекцијског надзора. 

 

У Сектору за саобраћајни инспекцијски надзор послови се обављају у оквиру два одељења. 

 

Одељење за друмски саобраћај врши инспекцијски надзор над локалним превозом путника, односно 

над такси превозом, ванлинијским превозом путника, јавним линијским превозом путника, посебним 

линијским превозом путника, лимо сервис; превозом терета у друмском саобраћају, осим превоза 

терета у међународном друмском саобраћају који се обавља на подручју града Београда. У оквиру 

одељења образују се Одсек за друмски саобраћај и Одсек за јавни линијски превоз путника. Рад се 

обавља у сменама. 

 

Одељење за улице и путеве врши инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује 

одржавање и заштита општинских путева и улица на територији града Београда. У оквиру одељења 

образује се Одсек за улице и путеве. Рад се обавља у сменама. 

 

У Сектору инспекције за заштиту животне средине, водне и туристичке инспекције послови се 

обављају у оквиру пет одељења. 

 

Одељење инспекције за заштиту животне средине I, обавља послове инспекцијског надзора на 

територији градских општина: Стари град, Лазаревац, Барајево, Сурчин, Земун и Звездара, који се 

односе на заштиту животне средине од штетних ефеката буке, штетног дејства нејонизујућих зрачења 

у коришћењу извора нејонизујућег зрачења, од промета и коришћења хемикалија; контролу услова и 

мера заштите животне средине утврђених за изградњу објеката, контролу рада извора загађивања 

ваздуха, стандарда квалитета ваздуха и утицај на животну средину; контролу квалитета отпадних вода 

које привредни субјекти испуштају у реципијент; заштиту и очување природе, примену плана 

управљања заштићеним подручјем и утврђеног режима заштите, односно спровођење мера и 

активности заштите и развоја заштићених подручја; сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање инертног, неопасног и амбалажног отпада, спровођење планова и програма управљања 

отпадом, примену прописаних мера и поступака оператера у постројењима за управљање отпадом, као 

и поступања произвођача и других власника отпада; контролу услова и мера за рад постројења 

утврђених у поступку процене утицаја пројеката на животну средину и интегрисаног спречавања и 

контроле загађивања животне средине; утврђивање испуњености услова заштите и унапређења 

животне средине по захтеву странке у поступку прибављања лиценце за обављање енергетске 

делатности; контролу и праћење мониторинга оператера, квантификацију утицаја активности на 

животну средину, оцену мера и поступака смањења утицаја на животну средину; учешће у спровођењу 

акционих планова; организацију и извођење заједничких акција и друге послове инспекцијског надзора 

у области заштите животне средине који су поверени граду Београду. Рад се обавља у сменама. 
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Одељење инспекције за заштиту животне средине II, обавља послове инспекцијског надзора на 

територији градских општина: Савски венац, Обреновац, Раковица, Нови Београд, Чукарица и 

Вождовац, који се односе на заштиту животне средине од штетних ефеката буке, штетног дејства 

нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућег зрачења, од промета и коришћења 

хемикалија; контролу услова и мера заштите животне средине утврђених за изградњу објеката, 

контролу рада извора загађивања ваздуха, стандарда квалитета ваздуха и утицај на животну средину; 

контролу квалитета отпадних вода које привредни субјекти испуштају у реципијент; заштиту и 

очување природе, примену плана управљања  заштићеним  подручјем и утврђеног режима  заштите, 

односно спровођење мера и активности заштите и развоја заштићених подручја; сакупљање, транспорт, 

складиштење, третман и одлагање инертног, неопасног и амбалажног отпада, спровођење планова и 

програма управљања отпадом, примену прописаних мера и поступака оператера у постројењима за 

управљање отпадом, као и поступања произвођача и других власника отпада; контролу услова и мера 

за рад постројења утврђених у поступку процене утицаја пројеката на животну средину и интегрисаног 

спречавања и контроле загађивања животне средине; утврђивање испуњености услова заштите и 

унапређења животне средине по захтеву странке у поступку прибављања лиценце за обављање 

енергетске делатности; контролу и праћење мониторинга оператера, квантификацију утицаја 

активности на животну средину, оцену мера и поступака смањења утицаја на животну средину; учешће 

у спровођењу акционих планова; организацију и извођење заједничких акција и друге послове 

инспекцијског надзора у области заштите животне средине који су поверени граду Београду. Рад се 

обавља у сменама. 

 

Одељење инспекције за заштиту животне средине III, обавља послове инспекцијског надзора на 

територији градских општина: Врачар, Гроцка, Младеновац, Сопот и Палилула, који се односе на 

заштиту животне средине од штетних ефеката буке, штетног дејства нејонизујућих зрачења у 

коришћењу извора нејонизујућег зрачења, од промета и коришћења хемикалија; контролу услова и 

мера заштите животне средине утврђених за изградњу објеката, контролу рада извора загађивања 

ваздуха, стандарда квалитета ваздуха и утицај на животну средину; контролу квалитета отпадних вода 

које привредни субјекти испуштају у реципијент; заштиту и очување природе, примену плана 

управљања заштићеним подручјем и утврђеног режима заштите, односно спровођење мера и 

активности заштите и развоја заштићених подручја; сакупљање, транспорт, складиштење, третман и 

одлагање инертног, неопасног и амбалажног отпада, спровођење планова и програма управљања 

отпадом, примену прописаних мера и поступака оператера у постројењима за управљање отпадом, као 

и поступања произвођача и других власника отпада; контролу услова и мера за рад постројења 

утврђених у поступку процене утицаја пројеката на животну средину и интегрисаног спречавања и 

контроле загађивања животне средине; утврђивање испуњености услова заштите и унапређења 

животне средине по захтеву странке у поступку прибављања лиценце за обављање енергетске 

делатности; контролу и праћење мониторинга оператера, квантификацију утицаја активности на 

животну средину, оцену мера и поступака смањења утицаја на животну средину; учешће у спровођењу 

акционих планова; организацију и извођење заједничких акција и друге послове инспекцијског надзора 

у области заштите животне средине који су поверени граду Београду. Рад се обавља у сменама. 

 

Одељење водне инспекције обавља послове који се односе на: вршење непосредног надзора и 

предузимање мера у спровођењу Закона о водама и подзаконских прописа донетих на основу овог 

закона; проверу да ли се у складу са законом врши изградња објеката и извођење других радова који 

могу утицати на промене у водном режиму; надзор над обављањем водне делатности (као делатности 

од општег интереса) коју обавља јавно водопривредно предузеће; контролу да ли су прибављена 

потребна водна акта и контролу поступања у складу са издатим водним актима (водним дозволама и 

водним сагласностима); контролу поштовања законом прописаних забрана и ограничења 

установљених у циљу очувања и одржавања водних објеката и спречавања погоршања водног режима, 

обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава; предузимање мера у области 

заштите од штетног дејства вода, коришћења вода, заштите вода и мелиорације. Рад се обавља у 

сменама. 

 

Одељење туристичке инспекције врши послове инспекцијског надзора над применом закона као 

поверени посао, који се односе на обављање угоститељске делатности пружања услуга смештаја у 

кућама, апартманима, собама, становима и другим просторима за које није издато решење о 

категоризацији; испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности у 



10 

објектима домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу; испуњеност прописаних 

услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта, који се односе на одвођење дима, паре и 

мириса, као и других непријатних емисија; испуњеност прописаних услова у погледу уређења и 

опремања угоститељског објекта у којима се емитује музика или изводи забавни програм, а којима се 

обезбеђује заштита од буке; испуњеност прописаних техничких и других услова у угоститељском 

објекту који се налази у стамбеној згради, као и начин обављања угоститељске делатности у 

угоститељском објекту у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се претежно пружају у 

том угоститељском објекту; боравишне таксе (наплата и уплата, истицање у рачуну и др.); испуњеност 

услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са законом; истицање и придржавање 

прописаног радног времена у угоститељском објекту. У оквиру одељења образује се Одсек туристичке 

инспекције. Рад се обавља у сменама. 

 

У Сектору за грађевински и урбанистички инспекцијски надзор послови се обављају у оквиру 

осам одељења. 

 

Одељење за грађевинску инспекцију I, врши поверене послове инспекцијског надзора над изградњом и 

коришћењем објеката на територији градских општина Нови Београд, Земун, Сурчин и Обреновац, за 

које одобрење у складу са законом издаје град, односно наведене градскe општинe. У оквиру одељења 

образује се Одсек за инспекцијски надзор. Рад се обавља у сменама. 

 

Одељење за грађевинску инспекцију II, врши поверене послове инспекцијског надзора над изградњом 

и коришћењем објеката на територији градских општина Звездара, Вождовац, Гроцка, Младеновац и 

Сопот, за које одобрење у складу са законом издаје град, односно наведене градскe општинe. У оквиру 

одељења образује се Одсек за инспекцијски надзор. Рад се обавља у сменама. 

 

Одељење за грађевинску инспекцију III, врши поверене послове инспекцијског надзора над изградњом 

и коришћењем објеката на територији градских општина Савски венац, Чукарица, Барајево и 

Лазаревац, за које одобрење у складу са законом издаје град, односно наведене градскe општинe. У 

оквиру одељења образује се Одсек за инспекцијски надзор. Рад се обавља у сменама. 

 

Одељење за грађевинску инспекцију IV, врши поверене послове инспекцијског надзора над изградњом 

и коришћењем објеката на територији градских општина Врачар, Стари град, Палилула и Раковица, за 

које одобрење у складу са законом издаје град, односно наведене градскe општинe. У оквиру одељења 

образује се Одсек за инспекцијски надзор. Рад се обавља у сменама. 

 

Одељење за грађевинску инспекцију V, врши поверене послове инспекцијског надзора на територији 

града Београда, над коришћењем и одржавањем зграда у складу са Законом o становању и одржавању 

зграда. У оквиру одељења образује се Одсек за инспекцијски надзор. Рад се обавља у сменама. 

 

Одељење за урбанистичку инспекцију врши поверене послове инспекцијског надзора у области 

просторног планирања и урбанизма на територији града Београда за изградњу и реконструкцију 

објеката бруто развијене грађевинске површине одређене законом; подноси приговор надлежном 

органу на издате локацијске услове, односно урбанистички пројекат, ако утврди да ти акти нису у 

складу са законом, односно планским документом и предузима друге мере у складу са законом.  

 

Одељење за аналитичке и стручно-оперативне послове обавља студијско-аналитичке, евиденционе, 

стручно–оперативне и документационе послове који се односе на рад грађевинске инспекције и то: 

припрема анализе, информације и друге стручно-аналитичке материјале из делокруга рада одељења; 

припрема извештаје и информације за потребе Секретаријата и органа града; анализира месечне и 

периодичне извештаје о раду и врши обједињавање извештаја организационих целина у сектору; 

припрема материјале којима се информишу надлежни органи и јавност о раду грађевинске инспекције 

и стању и проблемима у тој области; припрема податке за план инспекцијског надзора грађевинске 

инспекције; анализира стања у области инспекцијског надзора грађевинске инспекције која 

идентификује ризике и предлаже усклађивање плана са проценом ризика инспекцијског надзора; 

остварује комуникацију са грађанима о раду грађевинске инспекције, припрема саопштења и 

обавештења за јавност о планираним контролама, о стању у области надзора и предузетим мерама у 

вршењу инспекцијског надзора; води евиденције о примљеним пријавама грађана и поступа по 
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представкама - пријавама, петицијама, предлозима заинтересованих физичких и правних лица; 

припрема податке за одговоре на притужбе на рад грађевинских инспектора; остварује сарадњу са 

организационом јединицом Градске управе надлежном за информисање, представницима средстава 

јавног информисања и припрема нацрте одговора на новинарска питања из надлежности сектора; 

обавља и друге послове за потребе сектора. 

 

Одељење за извршење решења грађевинских инспектора спроводи управно извршење решења 

грађевинских инспектора, преко другог лица и путем принуде, сачињава програм извршења решења, 

одлучује о обустави и одлагању извршења решења, учествује у поступку ангажовања другог лица и 

обавештава извршеника о времену извршења, сачињава записник о радњама о току спровођења 

извршења, утврђује трошкове извршења и доноси решење о трошковима извршења, иницира вођење 

судског поступка за накнаду трошкова извршења; обавља и друге послове за потребе одељења и 

сектора. 

 

У Сектору за нормативне, управно-надзорне, управно-правне и правне послове за инспекцијски 

надзор послови се обављају у оквиру шест одељења. 

 

Одељење за нормативне и управно-надзорне послове припрема и израђује нацрте прописа и аката из 

надлежности Секретаријата и у сарадњи са другим одељењима и секторима, припрема и израђује 

иницијативе за измену прописа које примењује и које су у надлежности Секретаријата. У одељењу се 

израђују нацрти другостепених одлука по жалбама на одлуке комуналних инспекција градских 

општина; у другостепеном поступку, у складу са законом употпуњава се поступак и отклањају 

недостаци првостепеног поступка; Одељење припрема одлуке по ванредним правним средствима, 

сачињава одговоре на тужбе у управним споровима и представља Секретаријат на јавним расправама 

пред Управним судом, остварује непосредан надзор увидом у управне предмете комуналне инспекције 

градске општине и предлаже мере за побољшање законитости и ефикасности; сачињава нацрте 

инструкција у примени прописа комуналним инспекцијама градских општина; обавља друге послове 

из делокруга одељења и сектора. 

 

Одељење за управно-правне послове за комунални и саобраћајни инспекцијски надзор и туристичку 

инспекцију обавља управно-правне послове у области комуналног и саобраћајног инспекцијског 

надзора и инспекцијског надзора над трговином и туризмом на изради нацрта аката у управном 

поступку (решења и закључци), израђује захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за 

привредне преступе, кривичне пријаве, пријаве Суду части, жалбе на решења Прекршајног суда, 

одговоре на тужбе, разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном 

поступку и даје инструкције за поступање првостепеног органа по жалби; обавља нормативне послове, 

прати примену прописа из надлежности комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора и 

инспекцијског надзора над трговином и туризмом; припрема и израђује иницијативе за доношење и 

измену прописа из надлежности инспекција; представља Секретаријат код Прекршајног суда у 

поступку покренутом по захтеву надлежног инспектора секретаријата; иницира код Градског јавног 

правобранилаштва подношење тужби за накнаду трошкова насталих извршењем решења преко другог 

лица, сачињава одговоре на тужбе поднете против Секретаријата, иницира код надлежног органа 

наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде; остварује контакте са 

организационим јединицама Градске управе и ресорним министарствима поводом поверених послова, 

остварује сарадњу са Прекршајним судом, обавља друге послове из делокруга одељења и сектора. У 

оквиру одељења образују се Одсек за управно-правне послове за комунални и саобраћајни 

инспекцијски надзор и Одсек за управно-правне послове за инспекцијски надзор над трговином и 

туризмом. 

 

Одељење за управно-правне послове инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције 

обавља управно-правне послове у области инспекције за заштиту животне средине и водну инспекцију 

на изради нацрта аката у управном поступку (решења и закључци), израђује захтеве за покретање 

прекршајног поступка, пријаве за привредне преступе, кривичне пријаве, пријаве Суду части, жалбе на 

решења Прекршајног суда, одговоре на тужбе, разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе 

инспектори у првостепеном поступку и даје инструкције за поступање првостепеног органа по жалби; 

обавља нормативне послове, прати примену прописа из надлежности инспектора за заштиту животне 

средине и водних инспектора; припрема и израђује иницијативе за доношење и измену прописа које 
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примењују инспекције; представља Секретаријат код Прекршајног суда у поступку покренутом по 

захтеву надлежног инспектора Секретаријата; иницира код Градског јавног правобранилаштва 

подношење тужби за накнаду трошкова насталих извршењем решења преко другог лица, сачињава 

одговоре на тужбе поднете против секретаријата, иницира код надлежног органа наплату новчаних 

казни изречених у поступку извршења решења путем принуде; остварује контакте са организационим 

јединицама Градске управе и ресорним министарствима поводом поверених послова, остварује 

сарадњу са Прекршајним судом, обавља друге послове из делокруга одељења и сектора. У оквиру 

одељења образује се Одсек за управно-правне послове инспекције за заштиту животне средине и водне 

инспекције. 

 

Одељење за управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију обавља управно-

правне послове у области грађевинске и урбанистичке инспекције на изради нацрта аката у управном 

поступку (решења и закључци), изради захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за 

привредне преступе, кривичних пријава, пријава Суду части, жалби на решења Прекршајног суда; 

разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку и даје 

инструкције за поступање првостепеног органа по жалби; сачињава одговоре на тужбе; обавља 

нормативне послове, прати примену прописа из надлежности грађевинског и урбанистичког 

инспекцијског надзора, припрема и израђује иницијативе за измену прописа које примењују 

грађевинска и урбанистичка инспекција; представља Секретаријат код Прекршајног суда у поступку 

покренутом по захтеву инспектора; иницира код надлежног органа наплату новчаних казни изречених 

у поступку извршења решења путем принуде; остварују контакте са организационим јединицама 

Градске управе и ресорним министарствима поводом поверених послова, остварује сарадњу са 

Прекршајним судом, врше друге послове из делокруга одељења и сектора. У оквиру одељења образују 

се Одсек за управно-правне послове. 

 

Одељењe за другостепени управни поступак из грађевинске области обавља поверене пословe 

другостепеног управног органа у поступку по жалбама и ванредним правним средствима против аката 

органа управе градских општина надлежних за грађевинске послове (припрема и израђује предлоге 

управних аката по жалбама и ванредним правним средствима); врши обраду предмета у вези управних 

спорова (припрема и израђује акта у поступку по тужбама у управним споровима и по пресудама 

Управног суда); прати и анализира примену прописа, као и ставове Управног суда и остварује сарадњу 

са организационим јединицама Градске управе, градским општинама и ресорним министарством. У 

оквиру одељења образује се Одсек за другостепени управни поступак из грађевинске области. 

 

Одељење за правне, аналитичке и административне послове прати, анализира и проучава законске и 

подзаконске прописе из области радних односа; припрема нормативна акта, стручна мишљења о 

нацртима и предлозима општих аката и мишљења у вези са применом прописа и општих аката из 

делокруга послова; анализира опис послова радних места ради њиховог правилног разврставања у 

звања; прати кадровску структуру запослених у Секретаријату; израђује предлог организације и 

систематизације радних места; израђује појединачна акта којима се решава о правима, дужностима и 

одговорностима запослених из области радних односа (решења о коришћењу годишњег одмора и 

плаћеном одсуству са рада, решења о употрeби и чувању печата; предлоге за распоређивање, пријем, 

премештање и напредовање службеника, иницијативе за покретање дисциплинског поступка и др.); 

припрема и израђује налоге за рад ноћу, на дан државног празника и на дан недељног одмора 

запосленог; израђује предлог интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места и предлог за 

преузимање запосленог; организује и прати испуњење обавезе израде радних циљева и припрема 

обједињене предлоге за оцењивање службеника; израђује план коришћења годишњих одмора; прати 

потребе за обуком и стучним усавршавањем инспектора и других службеника и припрема предлог за 

израду програма стучног усавршавања; припрема интерна упутства у циљу успостављања 

јединствених процедура у области радних односа; успоставља и води интерне евиденције о 

службеницима у Секретаријату; прати испуњење обавезе полагања државног стручног испита, испита 

за инспекторе, посебног стручног испита за тржишног инспектора; успоставља и води регистар 

службених легитимација инспектора, евиденцију идентификационих картица, присутности на раду, 

врши требовање БУС-плуса; организује и обавља административне и канцеларијске послове за потребе 

свих сектора у Секретаријату; предлаже мере за унапређење евиденције о предметима и усаглашава 

стање са писарницом; припрема извештаје о ажурности у решавању управних предмета и усаглашава 

евиденцију Секретаријата са евиденцијом писарнице; координира припрему и израђује одговоре на 
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захтеве за информације од јавног значаја из надлежности Секретаријата; прати примену прописа који 

се односе на заштиту података о личности, пружа подршку и потребна обавештења; остварује сарадњу 

са другим секторима у саставу Секретаријата, другим организационим јединицама Градске управе, 

Овлашћеним лицем за приступ информацијама од јавног значаја за град Београд, Лицем за заштиту 

података о личности у Градској управи града Београда; органима, организацијама и установама изван 

Градске управе; обавља и друге послове из делокруга рада. У оквиру одељења образују се Одсек за 

правне и аналитичке послове и Одсек за административне послове. 

 

У Одељењу за финансије и јавне набавке за послове инспекцијског надзора обављају економско-

финансијски послови и послови спровођења набавки, за секторе за инспекцијске послове, који се 

односе на праћење и примену прописа којима се уређује буџетски систем, јавне набавке и других 

прописа који се односе на делокруг рада одељења, праћење и евидентирање јавних прихода (новчане 

казне, приход од извршења заштитних мера, административне таксе), припрему, израду и извршење 

финансијског плана, праћење извршења уговора, праћење поступка наплате трошкова извршења 

решења, планирање јавних набавки, припрему и спровођење поступка јавних набавки, израду анализа, 

извештаја и одговора по питањима из делокруга одељења; обавља и друге послове из делокруга 

одељења. 

 

У Сектору за послове комуналне милиције врше се послови чијим обављањем се обезбеђује 

извршавање надлежности града Београда у областима, односно питањима комуналне делатности, 

заштите животне средине, људи и добара и обезбеђује заштита и одржава ред у коришћењу земљишта, 

простора, локалних путева, улица и других јавних објеката, као и обезбеђује несметано обављање 

законом одређених послова из надлежности града Београда. Oбављање комунално - милицијских и 

дугих послова врши се у областима, односно питањима пречишћавања и дистрибуције воде; одвођења 

и пречишћавања атмосферских и отпадних вода; одржавања чистоће на јавним површинама; опште 

уређености насеља под којом се подразумева уређеност спољних делова зграда, ограда и површина око 

зграда, уређеност површина јавне намене, површина у јавном коришћењу и осталих површина; 

уклањања снега и леда у зимском периоду, са одређених површина јавне намене и површина у јавном 

коришћењу и леденица са кровова и истурених делова зграда; постављања наменских монтажних 

објеката, монтажно-демонтажних објеката за потребе одржавања културних, спортских и других 

манифестација, специјализованих возила за обављање делатности трговине на мало и других 

делатности, постављања и одржавања објеката и уређаја на површинама јавне намене и површинама у 

јавном коришћењу (опреме за игру и рекреацију, телефонских говорница и соларних пуњача, стубова, 

ограда и других врста запрека, корпи за отпатке, јавних часовника, јавних чесми и фонтана и др); 

обављања такси превоза путника; коришћења јавног линијског превоза путника; паркирања возила на 

површинама јавне намене, површинама у јавном коришћењу и јавним зеленим површинама, као и 

паркирање возила на јавним паркиралиштима; контроле радног времена угоститељских, занатских и 

трговинских објеката; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других 

јавних површина; заштите од буке у животној средини;  извођења културног или артистичког 

програма; постављања и коришћења привремених објеката, тезги и других покретних привремених 

објеката на јавним и на другим површинама, баште угоститељског објекта, балон-хала спортске намене 

и станица за изнајмљивање бицикала; контроле употребе имена, грба и заставе града Београда; 

димничарских услуга, споменика и скулптуралних дела; спречавања уништења паркова, зелених и 

рекреационих површина; постављања пловила на делу обале и водног простора; постављања и 

уклањања објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији 

града Београда; постављања објеката и средстава за оглашавање и оглашавања на отвореном простору, 

лепљења или на други начин причвршћивања плаката и друга штампаних порука, односно исписивања 

огласних порука на спољашним површинама фасаде, излога, ограде, дрвећа и сл; прљања и 

оштећивања објекта, односно средства за оглашавање, вршења звучног оглашавања на отвореном 

простору; чишћење графита; контроле места и простора у којима се могу држати домаће животиње и 

кућни љубимци у некомерцијалне сврхе, места и начина извођења кућних љубимаца; контроле 

употребе државних симбола, осим у односу на државне органе, органе града Београда и имаоца јавних 

овлашћења, општих правила кућног реда у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији 

града Београда у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда, мерења буке 

пореклом из угоститељских објеката у циљу контроле новоа буке, а обавља и друге послове у складу са 

законом, статутом града и другим прописима. Сектор врши и послове везане за пружање помоћи у 

извршењима - асистенције другим организационим јединицама градске управе, предузећима, 
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организацијама, установама и вршиоцу комуналне делатности, а по захтеву за спровођење њихових 

извршних одлука и остварује сарадњу у погледу међусобног обавештавања, размене информација, 

размене података, предузимања заједничких мера и активности, као и заједничког коришћења 

средстава, уређаја и опреме; предузима хитне мере заштите животне средине, заштите људи и имовине 

од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града, кад те 

мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи града и овлашћене организације; 

учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким 

лицима на отклањању последица елементарних и других непогода за које је овлашћен да предузима 

хитне мере. Сектор припрема и израђује нацрте прописа и аката из оквира своје надлежности. Сектор, 

као послове државне управе поверене законом, врши надзор забране пушења у затвореном радном и 

јавном простору и у јавном превозу; одржавање јавног реда и мира у складу са законом утврђеним 

делокругом;  контролу над применом одредби закона у извршавању надлежности града Београда у 

области такси превоза; надзор над спровођењем забране продаје алкохолних пића у спортским 

објектима и на одређеној удаљености, за време одржавања спортске приредбе, контролу и мерење 

нивоа буке из угоститељских објеката; контролу над применом мера личне заштите од инфекције, 

предузимање мера уклањања, односно премештања возила, као и постављање уређаја којима се 

спречава одвожење возила у циљу спречавања угрожавања безбедности учесника у саобраћају, 

односно омогућавања одвијања саобраћаја, као и друге послове државне управе, које, у овим 

областима, република повери граду. У сектору послови се обављају у оквиру унутрашњих 

организационих јединица и то: 

 

У Подручној организационој јединици Београд (у даљем тексту: ПОЈ Београд) обављају се послови 

на подручју градских општина Стари град, Врачар, Савски венац, Вождовац, Палилула, Звездара, 

Гроцка, Раковица, Барајево, Лазаревац, Чукарица, Сопoт, Младеновац, Нови Београд, Сурчин, Земун и 

Обреновац.  

 

У Одељењу Београд Оперативни центар обављају се послови планирања, координације, 

административно-технички и други послови из надлежности ПОЈ-а Београд; прати се рад комуналних 

милиционара ангажованих на пријему пријава и давању потребних обавештења грађанима; прати се и 

координира рад комуналних милиционара ангажованих на пословима Оперативног центра, 

пријавници, планско - администаративних и документаристичко - техничких послова, израђују се 

недељни, месечни, полугодишњи и годишњи извештај о раду ПОЈ-а Београд; вођење евиденција о 

уклоњеним возилима, поднетим пријавама, издатим прекршајним налозима, одобреним асистенцијама 

другим организационим јединицама градске управе, предузећима, организацијама, установама и 

вршиоцу комуналне делатности и другим евиденцијама из делокруга ПОЈ-а; уноса пријава, обрада и 

архивирање предмета у апликацијама Сектора; обављају се и други послови у складу са Законом о 

комуналној милицији и на основу упутства начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд.  

 

У Одсеку Оперативног центра обављају се послови планирања, координације, статистичко – 

евиденциони и пратећи помоћно – технички послови; прати се и координира рад комуникације са 

грађанима, прослеђују се комуналним милиционарима пријаве, налози и  инструкције које је потребно 

реализовати; прати се ажурност и правилност вођења евиденција ПОЈ-а Београд и врши се контрола 

рада; обављају се и други послови из надлежности ПОЈ-а Београда. У овом Одсеку обављају се 

послови пријема свих пријава грађана и прослеђивања на даљи рад Одељењима на чијој се територији 

налази комунални проблем; примају се сви предмети и извештаји са територије целог града и 

прослеђују се на даљу обраду; води се евиденција (дневник) свих послатих пријава грађана као и 

резултата рада по истим; прати се реализицаја свих одобрених асистенција на територији Града; прати 

се бројно стање свих комуналних милиционара на територији Града; са патролама на терену 

успостављају се везе радио-телефонским саобраћајем; по налогу начелника комуналне милиције 

преузима се команда над свим патролама на терену и дају им се потребне инструкције и упутства о 

раду; смена која долази упознаје се са радом и догађајима претходне смене, са бројним стањем 

комуналних милиционара, тежишним задацима и реализацијом планираних налога, наређења и 

асистенција; води се тачно и ажурно бројно стање комуналних милиционара на дужности; прате се сва 

дешавања на терену; координира рад и по потреби упућују комунални милиционари на извршење 

хитних задатака; издају се налози путем средстава везе и прати се извршење издатих налога; примају 

се сви предмети и извештаји са територије целог града и прослеђују се на даљу обраду; размењују се 

информације са надлежним инспекцијским службама и другим субјектима; води се рачуна да се све 
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евиденције, извештаји и друга документа чувају у складу са прописима о канцеларијском пословању; 

послови се одвијају 24 сата дневно; примају се налози и инструкције и упознају се остали комунални 

милиционари о пословима; у комуникацији са грађанима обављају се послови на телефону и 

персоналном рачунару; врши се пријем телефонских пријава из надлежности комуналне милиције; 

воде се евиденције примљених пријава и друге евиденције из делокруга комуналне милиције; пружају 

се потребна обавештења грађанима; израђује се извештај о раду смене на дужности; извршавају се и 

други комунално-милицијски послови у складу са Законом о комуналној милицији на основу 

упутстава, инструкција и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд.  

 

У Одсеку за планско - административне послове врше се административно - канцеларијски послови за 

потребе Одељења Оперативниог центра; координира се рад комуналних милиционара у Одсеку, дају 

им се потребна упутства и контролише се правовременост извршавања послова; израђују се месечни, 

полугодишњи и годишњи планови за потребе ПОЈ-а Београд; израђују се месечни распореди радног 

времена комуналних милиционара; обављају се послови пријема, прегледа и прослеђивања свих 

предмета и аката насталих у раду на терену; воде се и ажурирају евиденције за потребе Сектора; прате 

се реализације и води се евиденција о свим асистенцијама на територији града; обављају се и други 

послови у складу са Законом о комуналној милицији и на основу упутстава и инструкција начелника 

комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд.  

 

У Одсеку за документаристичко - техничке послове врше се административно - канцеларијски послови 

за потребе унутрашњих целина у ПОЈ-у Београд; послови пријема и отпремања предмета и аката 

насталих на терену; вођења евиденција о завођењу и развођењу предмета; вођења евиденција о 

завођењу и распоређивању предмета; послови пријема, разврставања, улагања и евидентирања 

прекршајних налога сачињених електронским путем, разврставају се и улажу повратнице о урученим 

прекршајним налозима у предмете; врши се унос предмета у евиденције Сектора; послови пријема, 

прегледа, контроле и прослеђивања свих предмета и аката насталих у раду на терену; воде се и 

ажурирају евиденције о издатим прекршајним налозима, прекршајним налозима уклоњеним из правног 

промета због неотклоњивих недостатака, прекршајним налозима које је потребно лично доставити од 

стране комуналних милиционара, поднетим захтевима за достављање података о пребивалишту, 

односно седишту, као и других података о прекршиоцима када су у питању прекршаји учињени 

моторним возилом, које се воде у Одељењу Београд Оператвни центар, а за потребе Сектора; обављају 

се и други послови у складу са Законом о комуналној милицији и на основу упутстава и инструкција 

начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

 

У Групи за планирање, израду и контролу дигиталне документације врше се административно - 

канцеларијски послови за потребе Одељења Београд Оператвни центар; врши се израда и обрада 

дигиталне документације настала од стране Групе; обављају се послови пријема и прегледа дигиталне 

документације, послови конверзије документације из једног облика у други тако да се очува њена 

конзистентност; воде се и ажурирају дигиталне евиденције за потребе Сектора, дају се предлози за за 

модификације и надоградње апликација Сектора – Јединственог информационог система комуналне 

милиције (ЈИС комунална милиција) и КОМПОЛ апликације; обављају се и други послови у складу са 

Законом о комуналној милицији и на основу инструкција начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-

а Београд. 

 

У Одељењу за аудио и видео снимање у области паркирања и безбедности саобраћаја обављају се 

послови обраде података, фотографија, креирања обавештења и издавања прекршајног налога до 

њиховог уручења и припреме за реализацију изречене новчане казне; праћење прописаних рокова; 

праћења и координирања рада комуналних милиционара у Одељењу; давање налога за уклањање 

возила и вођења евиденција о уклоњеним возилима, креираним обавештењима и издатим прекршајним 

налозима; праћење и примена Плана снимања јавног места; а обављају се и други комунално – 

милицијски послови у складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога начелника 

комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд, 

 

У Одсеку за анализу и обраду снимљених података обављају се послови обраде података и 

фотографија, креирања обавештења, контроле исправности добијених података; координација рада 

смена; врши се контрола снимљених фотографија, квалитета, тачности података, опис прекршаја, 
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казнених одредби и др; израда фотодокументације и службене белешке за прекршаје који не могу бити 

електронски креирани; размењују се информације са надлежним инспекцијским службама и другим 

субјектима; пружање обавештења грађанима; праћење и примена Плана снимања јавног места, сарадња 

у вођењу евиденција о снимању јавног места: извршавају се и други комунално-милицијски послови у 

складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и 

шефа ПОЈ-а Београд.  

 

У Одсеку за евидентирање обавештења и прекршајних налога насталих снимањем јавног места 

обављају се послови пријема креираних обавештења и издатих прекршајних налога ради даљег 

разврставања, улагања и евидентирања до њиховог уручења и припреме за реализацију изречене 

новчане казне; разврставајње и улагање повратница о урученим обавештењима и прекршајним 

налозима у предмете, праћење прописаних рокова за уручење обавештења и израду прекршајних 

налога за недостављање података; врши се унос података у електронску базу, учествују у вођењу 

евиденција о снимању јавног места; воде се евиденције о поднетим захтевима за достављање података 

о пребивалишту, односно седишту, као и других података о прекршиоцима када су у питању 

прекршаји учињени моторним возилом возилом; обављају се и други комунално-милицијски послови у 

складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и 

шефа ПОЈ-а Београд. 

 

У Одељењу Београд центар обављају се послове на подручју градских општина Стари град, Врачар, 

Савски венац и Вождовац.  

 

У Одсеку Стари град - Врачар обављају се послови који се односе на праћење рада и извршавање 

послова комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених задатака; 

примање телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности 

комуналне милиције на подучјима градских општина Стари град и Врачар; давање обавештења другим 

организационим јединицама Градске управе града Београда и другим органима; вођење евиденција 

дневног и ноћног рада комуналних милиционара запослених у Одсеку, вођење и других устројених 

евиденција о раду Одсека, обављају послови координације патрола и рада на терену; рад по пријавама 

грађана; извршавање одобрених асистенција; контрола комуналног и другог законом утврђеног реда од 

значаја за комуналну делатност; обављају се и други комунално-милицијски послови у складу са 

прописима и на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а 

Београд. 

 

У Одсеку Савски венац - Вождовац обављају се послови који се односе на праћење рада и извршавање 

послова комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених задатака; 

примање телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности 

комуналне милиције на подучјима градских општина Савски венац и Вождовац; давање обавештења 

другим организационим јединицама Градске управе града Београда и другим органима; вођење 

евиденција дневног и ноћног рада комуналних милиционара запослених у Одсеку, вођење и других 

устројених евиденција о раду Одсека, обављају се послови координације патрола и рада на терену; рад 

по пријавама грађана; извршавање одобрених асистенција; контрола комуналног и другог законом 

утврђеног реда од значаја за комуналну делатност, обављају се и други комунално-милицијски послови 

у складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и 

шефа ПОЈ-а Београд.  

 

У Одсеку за планирање послова и координацију прати се стање комуналног и другог законом 

одређеног реда из надлежности комуналне милиције на подручју градских општина Стари град, 

Врачар, Савски венац и Вождовац са циљем превентивног планирања послова и задатака; врши се 

краткорочно планирање ради спровођења задатака и активности; операционализују се конкретни 

задаци које је дао начелник комуналне милиције и израђују се различита планска документа. Такође, у 

овом Одсеку се обављају послови испраћаја и допраћаја патрола на терен; пријем пријава из Одсека 

Оперативни центар и реализација истих; смена која долази упознаје се са радом и догађајима 

претходне смене, са бројним стањем комуналних милиционара у Одељењу, тежишним задацима и 

реализацијом планираних налога, наређења и асистенција; комуникација са патролама на терену и 

Одсеком Оперативни центар путем радио-телефонског саобраћаја; издавање бројева и вођење бројног 

стања у оквиру Одсека; вођење евиденције (дневника) свих послатих пријава и резултата по њима; 
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прате се сва дешавања на терену; координира се рад и по потреби се упућују комунални милиционари 

на извршење хитних задатака; издају се налози, инструкције и задаци путем средстава везе и прати се 

извршење издатих задатака; примају се сви предмети и извештаји са територије Одељења и прослеђују 

се на даљу обраду; размењују се информације са надлежним инспекцијским службама; води се рачуна 

да се све евиденције, извештаји и друга документа чувају у складу са прописима о канцеларијском 

пословању; послови се одвијају 24 сата дневно, а обављају се и други комунално-милицијски послови 

у складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и 

шефа ПОЈ-а Београд. 

 

Одељење Београд Север - Исток обавља послове на територији градских општина Палилула, Звездара и 

Гроцка.  

 

У Одсеку Палилула обављају се послови који се односе на праћење рада и извршавање послова 

комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених задатака; примање 

телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности комуналне 

милиције на подручју градске општине Палилула; давање обавештења другим организационим 

јединицама Градске управе града Београда и другим органима; вођење евиденција дневног и ноћног 

рада комуналних милиционара запослених у Одсеку, вођење и других устројених евиденција о раду 

Одсека; послови координације патрола и рада на терену; рад по пријавама грађана; извршавање 

одобрених асистенција; контрола комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну 

делатност; обављају се и други комунално-милицијски послови у складу са прописима и на основу 

инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд.  

 

У Одсеку Звездара - Гроцка обављају се послови који се односе на праћење рада и извршавање послова 

комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених задатака; примање 

телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности комуналне 

милиције на подучјима градских општина Звездара и Гроцка; давање обавештења другим 

организационим јединицама Градске управе града Београда и другим органима; вођење евиденција 

дневног и ноћног рада комуналних милиционара запослених у Одсеку, вођење и других устројених 

евиденција о раду Одсека; послови координације патрола и рада на терену; рад по пријавама грађана; 

извршавање одобрених асистенција; контрола комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја 

за комуналну делатност, обављају се и други комунално-милицијски послови у складу са прописима и 

на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд.  

 

У Одсеку за планирање послова и координацију прати се стање комуналног и другог законом 

одређеног реда из надлежности комуналне милиције на подручју градских општина Палилула, 

Звездара и Гроцка са циљем превентивног планирања послова и задатака; врши се краткорочно 

планирање ради спровођења задатака и активности; операционализују се конкретни задаци које је дао 

начелник комуналне милиције и израђују се различита планска документа. Такође, у овом Одсеку се 

обављају послови испраћаја и допраћаја патрола на терен; пријем пријава из Одсека Оперативни 

центар и реализација истих; смена која долази упознаје се са радом и догађајима претходне смене, са 

бројним стањем комуналних милиционара у Одељењу, тежишним задацима и реализацијом 

планираних налога, наређења и асистенција; комуникација са патролама на терену и Одсеком 

Оперативни центар путем радио-телефонског саобраћаја; издавање бројева и вођење бројног стања у 

оквиру Одсека; вођење евиденције (дневника) свих послатих пријава и резултата по њима; прате се сва 

дешавања на терену; координира се рад и по потреби се упућују комунални милиционари на извршење 

хитних задатака; издају се налози, инструкције и задаци путем средстава везе и прати се извршење 

издатих задатака; примају се сви предмети и извештаји са територије Одељења и прослеђују се на даљу 

обраду; размењују се информације са надлежним инспекцијским службама; води се рачуна да се све 

евиденције, извештаји и друга документа чувају у складу са прописима о канцеларијском пословању; 

послови се одвијају 24 сата дневно, а обављају се и други комунално-милицијски послови у складу са 

прописима и на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а 

Београд. 

 

У Одељењу Београд Југ обављају се послови на подручју градских општина Чукарица, Раковица, 

Барајево, Лазаревац, Сопот и Младеновац.  

 



18 

У Одсеку Чукарица - Раковица обављају се послови који се односе на праћење рада и извршавање 

послова комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених задатака; 

примање телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности 

комуналне милиције на подучјима градских општина Чукарица и Раковица; давање обавештења 

другим организационим јединицама Градске управе града Београда и другим органима; вођење 

евиденција дневног и ноћног рада комуналних милиционара запослених у Одсеку, вођење и других 

устројених евиденција о раду Одсека; послови координације патрола и рада на терену; рад по 

пријавама грађана; извршавање одобрених асистенција; контрола комуналног и другог законом 

утврђеног реда од значаја за комуналну делатност, обављају се и други комунално-милицијски послови 

у складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и 

шефа ПОЈ-а Београд.  

 

У Одсеку Барајево - Лазаревац - Сопот - Младеновац обављају се послови који се односе на праћење 

рада и извршавање послова комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење 

службених задатака; примање телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из 

надлежности комуналне милиције на подучјима градских општина Барајево, Лазаревац, Сопот и 

Младеновац; давање обавештења другим организационим јединицама Градске управе града Београда и 

другим органима; вођење евиденција дневног и ноћног рада комуналних милиционара запослених у 

одсеку, вођење и других устројених евиденција о раду Одсека; послови координације патрола и рада на 

терену; рад по пријавама грађана; извршавање одобрених асистенција; контрола комуналног и другог 

законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност; обављају се и други комунално-

милицијски послови у складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога начелника 

комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд.  

 

У Одсеку за реке, језера и приобаље обављају се послови контроле комуналног и другог законом 

прописаног реда у оквиру приобаља река, језера и речних острва; у рејону речног приобаља све три 

градске реке и природних и вештачких географских елемената - острва и полуострва; успостављања и 

одржавања комуналног реда на локацији од значаја за град Београд - Ади циганлији; пружања подршке 

другим одељењима у реализацији планираних задатака; врши се надзор у складу са прописима на 

купалиштима и акваторији, као и други комунално-милицијски послови у складу са прописима и на 

основу упутстава, инструкција и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд.  

 

У Групи за приобаље обављају се послови контроле комуналног и законом прописаног реда у рејону 

приобаља река; пружања подршке другим одељењима у реализацији планираних задатака; врши се 

надзор у складу са прописима на јавним купалиштима и на ширем подручју акваторије града, као и 

други комунално-милицијски послови у складу са прописима и на основу упутстава, инструкција и 

налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

 

У Одсеку за планирање послова и координацију прати се стање комуналног и другог законом 

одређеног реда из надлежности комуналне милиције на подручју градских општина Чукарица, 

Раковица, Барајево, Лазаревац, Сопот и Младеновац са циљем превентивног планирања послова и 

задатака; врши се краткорочно планирање ради спровођења задатака и активности; операционализују 

се конкретни задаци које је дао начелник комуналне милиције и израђују се различита планска 

документа. Такође, у овом Одсеку се обављају послови испраћаја и допраћаја патрола на терен; пријем 

пријава из Одсека Оперативни центар и реализација истих; смена која долази упознаје се са радом и 

догађајима претходне смене, са бројним стањем комуналних милиционара у Одељењу, тежишним 

задацима и реализацијом планираних налога, наређења и асистенција; комуникација са патролама на 

терену и Одсеком Оперативни центар путем радио-телефонског саобраћаја; издавање бројева и вођење 

бројног стања у оквиру Одсека; вођење евиденције (дневника) свих послатих пријава и резултата по 

њима; прате се сва дешавања на терену; координира се рад и по потреби се упућују комунални 

милиционари на извршење хитних задатака; издају се налози, инструкције и задаци путем средстава 

везе и прати се извршење издатих задатака; примају се сви предмети и извештај и са територије 

Одељења и прослеђују се на даљу обраду; размењују се информације са надлежним инспекцијским 

службама; води се рачуна да се све евиденције, извештаји и друга документа чувају у складу са 

прописима о канцеларијском пословању; послови се одвијају 24 сата дневно, а обављају се и други 

комунално-милицијски послови у складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога 

начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 
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У Одељењу Београд Запад обављају се послови на подручју градских општина Нови Београд, Земун, 

Сурчин и Обреновац.  

 

У Одсеку Нови Београд - Земун обављају се послови који се односе на праћење рада и извршавање 

послова комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених задатака; 

примање телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности 

комуналне милиције на подучјима градских општина Нови Београд и Земун; давање обавештења 

другим организационим јединицама Градске управе града Београда и другим органима; вођење 

евиденција дневног и ноћног рада комуналних милиционара запослених у Одсеку, вођење и других 

устројених евиденција о раду Одсека; послови координације патрола и рада на терену; рад по 

пријавама грађана; извршавање одобрених асистенција; контрола комуналног и другог законом 

утврђеног реда од значаја за комуналну делатност; обављају се и други комунално-милицијски послови 

у складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и 

шефа ПОЈ-а Београд.  

 

У Одсеку Сурчин - Обреновац обављају се послови који се односе на праћење рада и извршавање 

послова комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених задатака; 

примање телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности 

комуналне милиције на подучјима градских општина Сурчин и Обреновац; давање обавештења другим 

организационим јединицама Градске управе града Београда и другим органима; вођење евиденција 

дневног и ноћног рада комуналних милиционара запослених у Одсеку, вођење и других устројених 

евиденција о раду Одсека; послови координације патрола и рада на терену; рад по пријавама грађана; 

извршавање одобрених асистенција; контрола комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја 

за комуналну делатност, обављају се и други комунално-милицијски послови у складу са прописима и 

на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд.  

 

У Одсеку Аеродром „Никола Тесла“ обављају се послови који се односе на праћење рада и извршавање 

послова комуналних милиционара на терену; упућивање патрола на извршење службених задатака; 

примање телефонских пријава грађана и других обавештења у вези прекршаја из надлежности 

комуналне милиције на локацији Аеродром „Никола Тесла“; давање обавештења другим 

организационим јединицама Градске управе града Београда и другим органима; вођење евиденција 

дневног и ноћног рада комуналних милиционара запослених у Одсеку, вођење и других устројених 

евиденција о раду Одсека; послови координације патрола и рада на терену; рад по пријавама грађана; 

извршавање одобрених асистенција; контрола комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја 

за комуналну делатност, обављају се и други комунално-милицијски послови у складу са прописима и 

на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд. 

 

У Одсеку за планирање послова и координацију прати се стање комуналног и другог законом 

одређеног реда из надлежности комуналне милиције на подручју градских општина Нови Београд, 

Земун, Сурчин и Обреновац са циљем превентивног планирања послова и задатака; врши се 

краткорочно планирање ради спровођења задатака и активности; операционализују се конкретни 

задаци које је дао начелник комуналне милиције и израђују се различита планска документа. Такође, у 

овом Одсеку се обављају послови испраћаја и допраћаја патрола на терен; пријем пријава из Одсека 

Оперативни центар и реализација истих; смена која долази упознаје се са радом и догађајима 

претходне смене, са бројним стањем комуналних милиционара у Одељењу, тежишним задацима и 

реализацијом планираних налога, наређења и асистенција; комуникација са патролама на терену и 

Одсеком Оперативни центар путем радио-телефонског саобраћаја; издавање бројева и вођење бројног 

стања у оквиру Одсека; вођење евиденције (дневника) свих послатих пријава и резултата по њима; 

прате се сва дешавања на терену; координира се рад и по потреби се упућују комунални милиционари 

на извршење хитних задатака; издају се налози, инструкције и задаци путем средстава везе и прати се 

извршење издатих задатака; примају се сви предмети и извештаји са територије Одељења и прослеђују 

се на даљу обраду; размењују се информације са надлежним инспекцијским службама; води се рачуна 

да се све евиденције, извештаји и друга документа чувају у складу са прописима о канцеларијском 

пословању; послови се одвијају 24 сата дневно, а обављају се и други комунално-милицијски послови 

у складу са прописима и на основу инструкција, упутстава и налога начелника комуналне милиције и 

шефа ПОЈ-а Београд. 
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У Одељењу за нормативно-правне послове и праћење прекршајног налога обављају се нормативно-

правни, управно-правни, надзорно-контролни, оперативно-стручни и студијско-аналитички послови из 

делокруга комуналне милиције; припремају и израђују нацрти одлука и других прописа, решења, 

уговора, извештаја, информација и планова за потребе Сектора; давање мишљења у вези примене 

прописа из надлежности Сектора, обављају послови из области радних односа и други правни послови. 

У овом Одељењу, у области прекршајних налога обављају се послови поступања по налозима 

прекршајног суда у вези са издатим прекршајним налозима и поднетим захтевима за покретање 

прекршајног поступка, а у области оперативно-стручних и административно-техничких послова врши 

се обрада и праћење издатих прекршајних налога за које је поднет захтев за судско одлучивање до 

њиховог уручења и припреме за реализацију изречене новчане казне, пријем, обрада и распоређивање 

предмета за потребе Сектора и други оперативно-стручни и административно-технички послови из 

делокруга Сектора. 

 

Одсек за нормативно - правне и управно - правне послове обавља послове: припреме и израде нацрта 

прописа и аката из надлежности комуналне милиције и у сарадњи са другим ужим унутрашњим 

јединицама у Сектору припрема и израђује иницијативе за измену прописа које примењује комунална 

милиција; нацрте уговора и других аката из делокруга комуналне милиције које доносе надлежни 

органи града Београда; израђује основе за акт о организацији и систематизацији радних места, као и 

претходног описа радних места у Сектору, припрема и израђује управне акте и друге акте предвиђене 

законом у Сектору; решења из области радних односа, води евиденције о годишњим одморима и 

плаћеном одсуству запослених у Сектору; поступа по жалбама изјављеним против решења о уклањању 

возила која су донели комунални милиционари; води евиденције о управним предметима из 

надлежности комуналне милиције; поступа по захтевима странака за увид у списе предмета (препис 

акта, односно списа и разгледање списа предмета); израђује одговоре подносиоцима пријава о 

нарушавању комуналног реда, као и акте за упућивање другим органима ради предузимања мера за 

које је тај орган надлежан (организационим јединицама Градске управе града Београда, градских 

општина, државним органима и др.); припрема извештаје о ажурности у решавању управних предмета 

у Сектору; остварује сарадњу са надлежним инспекцијским службама Града и Градских општина, 

Прекршајним судом, сређује се евиденција службених гласила и обавља друге послове по налогу 

руководиоца.  

 

Група за нормативно – правне послове припрема и израђује нацрте прописа и аката из надлежности 

комуналне милиције и у сарадњи са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору припрема и 

израђује иницијативе за измену прописа које примењује комунална милиција; нацрте уговора и других 

аката из делокруга комуналне милиције које доносе надлежни органи града Београда; израђује основе 

за акт о организацији и систематизацији радних места, као и претходног описа радних места у Сектору. 

 

Група за управно – правне послове припрема и израђује управне акте и друге акте предвиђене законом 

из делокруга комуналне милиције; решења из области радних односа запослених у Сектору; поступа 

по жалбама изјављеним против решења о уклањању возила која су донели комунални милиционари; 

води евиденције о годишњим одморима, плаћеном одсуству, управним предметима у Сектору; поступа 

по захтевима странака за увид у списе предмета (препис акта, односно списа и разгледање списа 

предмета); израђује одговоре подносиоцима пријава о нарушавању комуналног реда, као и акте за 

упућивање другим органима ради предузимања мера за које је тај орган надлежан (организационим 

јединицама Градске управе града Београда, градских општина, државним органима и др.); припрема 

извештаје о ажурности у решавању управних предмета. 

 

Одсек за праћење прекршајног налога, оперативно-стручне и административно - техничке послове 

израђује нацрте захтева за покретање прекршајног поступка и нацрте пријава за учињено кривично 

дело откривене од стране комуналних милиционара; израђује одговоре Прекршајном суду по 

наредбама или обавештењима тог суда, као и захтевима за информацијама, а у вези издатог 

прекршајног налога од стране комуналног милиционара пре доношења решења о покретању поступка, 

израда преписа прекршајног налога, прецизирање чињеничног описа радње из које произилази правно 

обележје прекршаја, време и место прекршаја и др., израђује одговоре Прекршајном суду на основу 

обавештења да је прекршајни поступак покренут (достављање доказа поводом учињеног прекршаја), 

поступа по захтеву суда да се да писано изјашњење на писану одбрану окривљеног по поднетом 
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захтеву за судско одлучивање; израђује жалбе на одлуке Прекршајног суда, пресуде и решења донета 

на основу предмета Сектора; припрема извештаје о раду. Одсек обавља стручно - оперативне и 

административно-техничке послове за потребе ужих унутрашњих јединица Сектора, као што су: 

вођење евиденција о поднетим захтевима за судско одлучивање и поднетим пријавама за учињено 

кривично дело, вођење евиденција о донетим решењима о истицању прекршајног налога на огласној 

табли; вођење евиденција о прекршајним налозима које је потребно лично доставити; сачињавају се 

извештаји о обрађеним предметима и води евиденција истих; израда извештаја на основу прикупљених 

података из евиденција које се у Одсеку воде; сачињавање процена за утврђивање и спровођење 

циклуса обраде, праћења и реализације издатих прекршајних налога; евидентира се кретање предмета 

кроз базе, програме Сектора, разврставају се и улажу повратнице о урученим прекршајним налозима у 

предмете, припремају се предмети са неурученим прекршајним налозима за кућну доставу; сређује се 

евиденција службених гласила; усаглашава се евиденција предмета Сектора са евиденцијом 

писарнице; завођењу и развођењу предмета, пријем и отпремање пошта преко пријемних и доставних 

књига; пријем, евидентирање и достављање у рад аката и предмета, експедиција и архивирање и 

раздуживање предмета којима је Сектор задужен; стара се о употреби и чувању печата у Сектору и 

обављају се други послови по налогу руководиоца. 

 

У Одељењу за унутрашњу контролу врши се контрола исправности поступања свих запослених у 

Сектору у складу са законом, правилима струке, кодексом понашања; унутрашња контрола 

законитости рада комуналних милиционара и других запослених у Сектору нарочито у погледу 

примене комунално – милицијских овлашћења и вршења послова у оквиру утврђене организације и 

делокруга. Послови унутрашње контроле обављају се сходно закону и подзаконским актима којима се 

уређују унутрашњи послови. 

 

У Одсеку за оперативне активности и безбедносну проверу обављају се послови пријема и обраде 

пријава, захтева јавног тужиоца, прикупљања обавештења и других сазнања запослених у Сектору, 

односно Градској управи града Београда и другим органима Града, као и обраћања грађана и правних 

лица; обрада података из предмета; контрола и увид у предмете који се воде у Сектору; узимања 

изјаве; подношење захтева за достављање података, теренска контрола рада комуналних милиционара, 

сачињавање извештаја о предузетим мерама и радњама, као и прикупљеним доказима у поступку 

контроле, послови провере безбедносних сметњи. 

 

У Одсеку за подршку унутрашњој контроли обављају се послови превентивног надзора и контроле 

рада запослених у Сектору, врши контрола законитости и правилности њиховог рада; сачињава се 

предлог мера за правилну примену и контролу Кодекса понашања запослених, а нарочито понашања у 

оквиру закона и подзаконских аката, контроле евиденције коришћења радног времена, надзора и 

контроле правилног коришћења службених возила; контролише и прати начин издавања и вођења 

путних налога, контрола поштовања обавезних упутстава начелника комуналне милиције, као и начин 

вођења евиденција по издатим путним налозима; предузима прописане мере у циљу утврђивања 

дисциплинске одговорности запослених; предузима прописане мере у циљу утврђивања стања у 

обављању послова унутар ужих унутрашњих јединица у Сектору; води евиденције о поднетим 

иницијативама за покретање дисциплинских поступака. На основу извршених контролних 

превентивних активности, доставља предлоге налога за вршење контроле појединих области рада ужих 

унутрашњих јединица Сектора. 

 

У Одељењу за заједничке послове обављају се послови праћења уплата издатих прекршајних налога, 

евидентирање и обрада плаћених и неплаћених прекршајних налога; достављање Прекршајном суду 

прекршајних налога за даље поступање; израде анализа и информација за предлог нацрта месечног, 

периодичног и годишњег финансијског плана; прати остварење месечног, периодичног и годишњег 

плана, анализе остварења истих и израде извештаја; вођења евиденција возила са уређајима за 

снимање, опреме, службене легитимације и униформе комуналног милиционара, инвентара и 

канцеларијског материјала, издатих путних налога, привремено одузетих предмета и др; припреме и 

издавања потврде о привремено одузетим предметима, потврде о погрешно уплаћеној новчаној казни и 

другим врстама уплата; праћења и контроле коришћења средстава, опреме и возила и припадајућих 

техничких средстава; контроле распореда коришћења средстава, евиденција потрошње горива, опреме 

за комуналног милиционара и други послови по налогу руководиоца. 
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Одсек за економско-финансијске послове сачињава нацрте финансијских планова (месечних, 

периодичних и годишњих); израђује анализе остварења планова; обавља послове контроле уплате по 

издатом прекршајном налогу; обраду прекршајних налога - плаћених и неплаћених; достављање 

плаћених и неплаћених прекршајних налога Прекршајном суду за даље поступање, вођење месечне 

евиденције присуства запослених у Сектору, евиденције о издатим потврдама о погрешно уплаћеној 

новчаној казни и другим врстама уплата и обавља друге послове по налогу руководиоца.  

 

Одсек за праћење и контролу возила са уређајима за снимање и опреме комуналног милиционара прати 

и контролише коришћење возила Сектора и припадајућих техничких средстава комуналне милиције; 

стара се о обележавању возила комуналне милиције, одржавању возила у погледу техничке 

исправности, врши контролу техничке исправности возила након сервисирања, обавља контролу 

чистоће и уредности возила, припрема дневни распоред коришћења возила, обезбеђује картице за 

бензин, евиденцију и контролу коришћења уређаја за електронску наплату путарине; води евиденције 

које се односе на издате путне налоге, потрошњу горива, осигурање, регистровање и опремање возила; 

стара се о исправности возила; обавља послове везане за планирање и набавку опреме и униформе 

комуналног милиционара, инвентара и канцеларијског материјала и др; старање о роковима трајања 

појединих делова униформе и опреме комуналног милиционара; води евиденције које се односе на 

привремено одузете предмете, потрошњу горива, осигурање, регистровање и опремање возила, обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

 

У Одељењу за стручно – оперативне послове и заштиту података о личности обављају се нормативно – 

правни, оперативно – стручни и студијско – аналитички послови од значаја за припрему и израду 

стратешког, годишњег и оперативног плана рада Сектора; припремају се анализе, извештаји, 

информације и планови за потребе органа града Београда; прате се догађаји и појаве за поступање 

комуналне милиције; припремају се саопштења за јавност, воде прописане евиденције; обављају се 

послови из области заштите података о личности, информација од јавног значаја и остали послови из 

надлежности руковаоца подацима о личности; обављају послови подршке стручног оспособљавања и 

усавршавања службеника – комуналних милиционара. Ово Одељење припрема нацрте обавезних 

упутстава које на основу Закона о комуналној милицији начелник комуналне милиције даје 

комуналним милиционарима; остварује сарадњу са осталим ужим унутрашњим јединицама Сектора 

ради припреме писаних изјашњења и аката о предузетим мерама на достављене притужбе грађана, 

органа, служби и инспекцијских органа општине и града, Заштитника грађана и Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности; израђује начелна обавештења, одговоре 

и информације о делокругу Сектора а нарочито када комунални милиционари не поступају по 

упућеним поднесцима пријавиоца; израђује, води и ажурира прописане збирке података и евиденције у 

области заштите података о личности; поступа са захтевима за достављање информација од јавног 

значаја; информише начелника комуналне милиције о појавама, догађајима и сазнањима и припрема 

одговоре на питања која постављају представници средстава јавног информисања; врши контролу 

употребе средстава принуде; решава представке и притужбе лица која сматрају да су им незаконитом 

или неправилном применом овлашћења комуналних милиционара повређена права; израђује писана 

обавештења подносиоцу притужбе; сачињава план коришћења годишњих одмора запослених у 

Сектору; сачињава иницијативе за покретање дисциплинских поступака против запослених; води 

евиденције поднетих петиција и предлога грађана, поднетих притужби на рад комуналних 

милиционара, о аудио и видео снимцима, употребљеним средствима принуде и другим примењеним 

овлашћењима, о упућивању комуналних милиционара на ванредне лекарске прегледе; води евиденцију 

помоћи у извршењима (асистенција) другим организационим јединицама управе, предузећима, 

организацијама и установама које на основу закона, односно општег акта Града одлучују о појединим 

правима грађана, правних лица и других странака, као и вршиоцу комуналне делатности, води 

комуникацију и документацију електронским путем и на други начин са инфо – службама, јавним 

комуналним предузећима, јавним предузећима и надлежним службама у Градској управи града 

Београда и градским општинама, а у вези са пријавама, представкама, притужбама на рад комуналне 

милиције, асистенцијама и манифестацијама од значаја за град Београд. 

 

У Сектору за студијско - аналитичке послове комуналне милиције обављају се студијско - 

аналитички послови у циљу израде анализа, извештаја, информација из прописаних евиденција и 

других стручних и аналитичких материјала Сектора; сачињавају периодични извештаји из евиденција 

које се воде у Сектору, послови анализе поступања комуналних милиционара када комунални 
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милиционари врше аудио и видео снимање на јавном месту. У сектору послови се обављају у оквиру 

Одељења за студијско-аналитичке послове. 

 

Одељење за студијско - аналитичке послове врши израду стручних и аналитичких материјала, 

елабората, студија, програма и пројеката; припрема и реализује програме истраживања; припрема 

извештаје о оствареним резултатима рада комуналних милиционара; прима пријаве преко портала „е-

uprava”: обавља и друге послове по налогу руководиоца. Овај Одсек припрема, прикупља и прима 

податке у циљу израде анализа, извештаја, информација, евиденција и других стручних и аналитичких 

материјала; врши истраживања на основу којих утврђује чињенично стање у систематизованим 

подацима; припрема и реализује истраживања у конкретним областима; израђује анализе и извештаје; 

припрема, прикупља и прима податке на основу којих израђује елаборате, студије, програме, пројекте, 

планове, процене, као и пројектне задатке; израђује методологије за потребне класификације и 

номенклатуре у областима које обрађује; анализира догађаје и појаве; припрема податке за израду 

стратешког и годишњег и оперативног плана Сектора, обједињује резултате рада комуналних 

милиционара остварених у извештајном временском периоду (дневном, недељном, месечном, 

полугодишњем, годишњем и сл.); ажурира базе података за потребе припрема анализа и извештаја; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. Овај Одсек на основу систематизованих података из 

евиденција Сектора даје предлоге за модификације и надоградње апликација Сектора– Јединственог 

информационог система комуналне милиције (ЈИС комунална милиција) и КОМПОЛ апликације. 

Такође, у Одсеку се обављају послови одржавања, безбедности, модификација и надоградње ИТ 

система, администрирања корисничких налога (интернет, електронска пошта, базе података и друго); 

обављају се и други послови по налогу руководиоца. 

 
У Сектору за комуникацију врше се стручни, оперативни, организациони и административно-

технички послови који се односе на комуникацију са грађанима у вези са пружањем услуга јавних 

комуналних предузећа и других субјеката којима је град поверио обављање комуналних делатности; 

обједињава комуникацију грађана и Градске управе, јавних комуналних предузећа и осталих градских 

институција које су у надлежности Градске управе; обезбеђују услови за развој, управљање и 

одржавање сервиса за дигитално пружање услуга у области комуналних делатности и осталих послова 

који се односе на „Београд паметан град- Belgrade smart city“, из надлежности секретаријата и издају се 

штампане и електронске публикације из области комуналних делатности у циљу информисања 

грађана. У сектору послови се обављају у оквиру у три одељења. 

 

Одељење „Позивни центар“ обавља аналитичко-оперативне послове и оперативно- стручне послове 

који се односе на рад и обуку оператера и контролора; решава сложене захтеве грађана и непосредно 

комуницирање са грађанима и евидентира, класификује и прослеђује примљене сервисне захтеве; 

прегледа електронске поште и формирање пријава путем сајта града, електронске поште или са 

апликација за мобилне телефоне и давање грађанима повратне информације; комуницира са грађанима 

и евидентира предмете у апликацију Београдског позивног центра; давје сервисне информације и 

обавештавање грађана о предузетим активностима надлежних служби. 

 

Одељење за комуникацију обављаје студијско-аналитичке и аналитичке послове који се односе на 

праћење извештавања медија и анализирање прилога везаних за рад јавних комуналних предузећа, 

јавних предузећа, стручних служби и секретаријата Градске управе; припрема саопштења у вези са 

радом Сектора; припрема и упућује примедбе и предлоге за унапређење комуникације са грађанима; 

израђује аналитичке материјале из области односа с јавношћу од значаја за рад Сектора и учествује у 

изради публикација и других материјала из области односа с јавношћу; сарађује са инфо службама 

јавних комуналних предузећа, јавних предузећа, градских општина и секретаријата Градске управе; 

ажурира сервисне информације и аналитичке материјале за потребе Сектора; комуникација са 

грађанима путем профила Града Београда на социјалним мрежама Фејсбук и Твитер; електронска 

комуникација са инфо службама јавних комуналних предузећа, јавних предузећа, градских општина и 

надлежнима у Градској управи у вези са пријавама грађана; прикупља информације потребне за израду 

извештаја у вези најчешће евидентираним комуналним проблемима и пријавама грађана у вези са 

системом даљинског грејања током грејне сезоне. 
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Одељење за правне послове, финансије и јавне набавке обавља нормативно-правне и економско 

финансијске послове који се односе на праћење прописа, закона и публикација из области радних 

односа и заштите података о личности, израду решења и других појединачних аката из области радних 

односа; прати реализације Закључака и других аката Градоначелника града Београда, Градског већа и 

Скупштине града Београда; стара се о примени и спровођењу одлука и поштовању рокова и одговора 

на захтев за приступ информацијама од јавног значаја; израда модела уговора и коначних уговора у 

поступцима јавних набавки; израда предлога потреба Сектора; израда, измене и допуне плана јавних 

набавки; учествује у спровођењу поступака јавних набавки и вођење евиденције о јавним набавкама; 

учествује у припреми конкурсне документације за јавне набавке; израда предлога финансијског плана 

и измена и допуна финансијског плана; припрема захтеве за плаћање и решења о преносу средстава; 

припрему и измену месечних квота; рад у САП програму; припрема финансијски извештај; пријем и 

праћење средстава финансијског обезбеђења; праћење реализације закључених уговора; праћење 

реализације и извршења финансијског плана Сектора. 

 

Члан 5. 

 

Члан 45. брише се. 

 

Члан 6. 

 

Члан 46. брише се. 

 

Члан 7. 

 

Назив члана и члан 51. мења се: 

 

„Члан 51. 

 

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација и координацију 

 

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација и координацију обавља студијско-аналитичке и 

стручно-оперативне послове који се односе на: израду, руковање и чување Плана одбране града 

Београда који је саставни део Плана одбране Републике Србије и обавља друге послове у складу са 

законом и другим прописима у овој области; израду и спровођење Плана и програма развоја система 

заштите и спасавања за територију града, организује спровођење Одлуке о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији града, у складу са законом; учествује у обављању 

стручно-оперативних послова за Градски штаб за ванредне ситуације и штабове за ванредне ситуације 

градских општина; планирање, организовање и усклађивање општих и посебних мера заштите тајности 

података; координирање рада са градским општинама и правним субјектима из делокруга послова 

планирања припреме за одбрану и безбедност, заштите тајности података и ванредних ситуација у 

складу са законом; предузимање мера и обезбеђивање услова за спровођење заштите од пожара, 

специфичне за подручје града у циљу унапређења стања заштите од пожара и учествује у припремама 

акционих и санационих планова заштите од пожара, у складу са законом којим се уређује 

проптивпожарна заштита; спровођење система подстицаја и повластица које је град дужан да обезбеди 

за припаднике добровољних ватрогасних јединица; обављање студијско-аналитичких и стручно-

оперативних послова које се односе на успостављање система раног упозорења на катастрофе у складу 

са законом и обезбеђује анализирање, оперативни рад и управљање, као и планирање, организацију, 

израду и ажурирање акустичке студије, процене угрожености од елементарних непогода и других 

несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и доградње система за јавно 

обавештавање и узбуњивање становништва у оквиру Ситуационог центра; усклађивање припрема и 

докумената одбране и безбедности, ванредних ситуација и заштите тајности података са правним 

субјектима на територији града у складу са законом. Секретаријат помаже рад удружења, 

хумантираних и других организација у циљу спровођења мера заштите, спасавања и реализације 

хуманитарних активности и учествује у активностима које су у вези са обуком јединица цивилне 

заштите опште намене на територијама градских општина и јавних комуналних предузећа чији је 

оснивач град и градске општине и обавља и друге послове заштите и спасавања у складу са законом и 

другим прописима, осим послова које у складу са статутом града обавља градска општина. 
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Секретаријат обавља послове координације активности Градске управе и јавних комуналних предузећа 

и јавних предузећа чији је оснивач град, а које се односе на инфраструктурне радове од значаја за град. 

У сарадњи са јавним предузећима и јавним комуналним предузећима израђује, ажурира и публикује 

обједињени годишњи план инфраструктурних радова на почетку сваке године и друге извештаје из 

свог делокруга рада за потребе града. 

 

Секретаријат припрема нацрт одлуке којом се утврђују манифестације од значаја за Град које нису у 

делокругу других организационих једница Градске управе, уређује начин њиховог спровођења и 

реализације и обезбеђивање услова за њихово одржавање; координира активности јавних комуналних 

предузећа, јавних предузећа и Градске управе са привредним субјектима и организацијама који 

организују манифестације и догађаје, на јавним површинама, који су од значаја за град; учествује у 

реализацији манифестација, догађаја и промотивних садржаја (на пример: филмскa, ТВ и рекламнa 

продукцијa и др.), на јавним површинама, који су од значаја за град, у складу са посебном одлуком 

града.  

 

У сарадњи са организационим јединицама Градске управе и градским општинама које искажу потребу 

за пружање помоћи приликом реализације догађаја од значаја за град, а које се организују на 

територији тих градских општина, Секретаријат израђује, ажурира и публикује обједињени оквирни 

годишњи план манифестација на почетку сваке године за потребе града, у складу са посебном одлуком 

града. 

 

Члан 8. 

 

Члан 52. мења се и гласи: 

„Члан 52. 

 

У Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација и координацију, образују се унутрашње 

организационе јединице и то:  

1.Одељење за послове одбране и ванредних ситуација 

2.Одељење за координацију активности Градског штаба за ванредне ситуације  

3.Одељење за праћење, координацију и спровођење манифестација 

4.Одељење за реализацију промотивних садржаја 

5.Сектор за економске и правне послове 

a) Одељење за правне послове  

б) Одељење за економске послове и јавне набавке 

 

У Одељењу за послове одбране и ванредних ситуација обављају се се обављају студијско-

аналитички и стручно-оперативни послови који се односе на израду, руковање и чување плана одбране 

града Београда; планирање, организовање и усклађивање општих и посебних мера заштите тајности 

података; координирање рада са градским општинама и правним субјектима из делокруга послова 

планирања припреме за одбрану и безбедности, заштите тајности података у складу са законом; 

усклађивање припреме и докумената одбране и безбедности, заштите тајности података са правним 

субјектима на територији града Београда у складу са законом. Обављају се студијско-аналитички и 

стручно-оперативни послови који се односе на: планирање, организацију, израду и ажурирање 

акустичке студије, процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, планова заштите 

и спасавања у ванредним ситуацијама и доградња система за јавно обавештавање и узбуњивање 

становништва; усклађивање припреме и докумената ванредних ситуација и заштите тајности података 

са правним субјектима на територији града Београда у складу са законом; координирање рада са 

градским општинама и правним субјектима из делокруга послова планирања припреме за ванредне 

ситуације у складу са законом. 

 

У Одељењу за координацију активности Градског штаба за ванредне ситуације обављају се 

студијско-аналитички и стручно-оперативни послови који се односе на спровођење активности 

Градског штаба за ванредне ситуације у складу са донетим наредбама, закључцима и препорукама; 
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праћење активности Стручно-оперативн их тимова; сарадња са општинским штабовима за ванредне 

ситуације; припрему материјала и других аката за потребе Градског штаба. 

 

У Одељењу за праћење, координацију и спровођење манифестација обављају се студијско-

аналитички и стручно-оперативни послови који се односе на координацију активности јавних 

комуналних предузећа и других субјеката којима је град Београд поверио обављање комуналних 

делатности, стручних служби и секретаријата Градске управе града Београда који су од значаја за град 

Београд; обављање послова координације инфраструктурних радова у граду Београду, прикупљање 

информација и вођење евиденције о њима и обрађивање извештаја за потребе Градске управе града 

Београда, градских предузећа и медија; ажурирање и публиковање обједињеног годишњег плана 

инфраструктурних радова на почетку сваке године; праћење извештавања медија и анализирање 

прилога везаних за рад јавних комуналних предузећа и других субјеката којима је град Београд 

поверио обављање комуналних делатности; припремање и упућивање примедби и предлога за 

унапређење комуникације са грађанима. Одељење обавља послове координације активности јавних 

комуналних предузећа и других субјеката којима је град Београд поверио обављање комуналних 

делатности, стручних служби и секретаријата Градске управе града Београда са привредним 

субјектима и организацијама, који организују јавне манифестације од значаја за град Београд; 

учествовање у организацији и реализацији јавних манифестација и догађаја од значаја за град Београд 

и предузимање мере у циљу њихове реализације; обрађивање информација о јавним манифестацијама. 

 

У Одељењу за реализацију промотивних садржаја обављају се послови координације активности 

између продуцентских кућа и других субјеката током реализацији снимања филмова, телевизијских 

садржаја, реклама и др. на јавним површинама на територији града Београда.  

 

У Сектору за економске и правне послове послови се обављају у оквиру Одељења за правне послове 

и Одељења за економске послове и јавне набавке. 

 

Одељење за правне послове обавља нормативно-правне и студијско-аналитичке послове који се 

односе на: праћење прописа и публикација, старање о примени и спровођењу одлука и поштовању 

рокова; консултације и давање савета запосленима у вези са правним питањима у току обављања 

послова; израду аката о правима и дужностима запослених; израду модела уговора и коначних уговора 

након спроведених поступака јавних набавки; учествовање у комисијама за јавне набавке. 

 

Одељење за економске послове и јавне набавке обавља оперативне и студијско-аналитичке послове 

везане за израду предлога финансијског плана и измена и допуна финансијског плана; припрему 

захтева за плаћање и решења о преносу средстава; припрему и измену месечних квота; рад у САП 

програму; припрему финансијских извештаја; пријем и праћење средстава финансијског обезбеђења; 

праћење реализације финансијског плана Секретаријата; израду предлога потреба Секретаријата; 

израду, измене и допуне плана јавних набавки; учествовање у спровођењу поступака јавних набавки; 

вођење евиденције о јавним набавкама; израда извештаја о извршењу плана јавних набавки; 

учествовање у припреми конкурсне документације за јавне набавке.“ 

 

Члан 9. 

 

У члану 66. став 1. тачка 4. мења се и гласи: 

 

„4. Сектор за међународну сарадњу и пројекте.“ 

 

Члан 10. 

 

Члан 90. мења се и гласи: 

„Члан 90. 

 

У Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију Градске управе града Београда, 

систематизована су радна места службеника на положају и извршилачка радна места.  
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 Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају - II 

група 

2 2 

 

Службеници – извршиоци: инспекцијски послови 

Виши саветник 26 26 

Самостални саветник 48 63 

Саветник 39 272 

Млађи саветник 28 39 

Сарадник 7 12 

Млађи сарадник 2 2 

Виши референт 7 18 

Референт 3 4 

Млађи референт 1 3 

Укупно: 161 439 

 

Службеници - извршиоци: послови комуналне милиције 

Виши саветник 6 6 

Самостални саветник 50 52 

Саветник  22 73 

Млађи саветник  30 124 

Сарадник 17 41 

Млађи сарадник 21 46 

Виши референт 28 130 

Референт 5 5 

Млађи референт 14 221 

Укупно 193 698 

Намештеници   

Намештеник IV врста радних места 1 13 

Укупно намештеника 1 13 

Укупно   

Укупно: 194 711 

 
Службеници – извршиоци: Комуникација 

Виши саветник 2 2 

Самостални саветник 4 4 

Саветник 4 10 

Млађи саветник 3 5 

Сарадник 2 3 

Млађи сарадник 2 4 

Виши референт 2 7 

Референт 1 3 

Укупно: 20 38 

 

Укупно Секретаријат: 377 1190 

 

12.1 Заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата  

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис посла: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука, економских наука 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 
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најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни 

испит и најмање пет година радног искуства у струци. 

12.2 Подсекретар Секретаријата  

Звање: Службеник на положају у II групи Број службеника: 1 

Опис посла: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука, економских наука 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 пет година радног искуства у струци. 

 

12.3 Пословни секретар-кординатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове, сарађује, координира и усклађује рад сектора Секретаријата ради 

припреме информација и одговора везаних за послова секретара; сарађује са другим организационим 

јединицама  Градске управе ради бољег, бржег и ефикаснијег обављања послова секретара, сарађује са 

службом Градске управе надлежном за информисање и представницима средстава јавног 

информисања; припрема нацрте одговора на новинарска питања из надлежности Секретаријата; 

припрема саопштења за јавност у циљу тачног и правовременог информисања грађана о планираним 

контролама инспекција, о стању у одређеним областима надзора и предузетим мерама у вршењу 

инспекцијског надзора; припрема, организује и прати телевизијска снимања, давања изјава и медијског 

оглашавања секретара и службеника Секретаријата; обрађује податке неопходне за израду 

информативно-документационих материјала за потребе секретара Секретаријата; припрема материјал 

за потребе састанака секретара Секретаријата и колегијума са руководиоцима сектора; организује 

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, положен државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.4 Пословни секретар 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове и сарађује са руководиоцима сектора Секретаријата ради припреме 

информација и одговора везаних за послова секретар; учествује у припреми нацрта одговора на 

новинарска питања из надлежности Секретаријата; припрема податке неопходне за израду 

информативно-документационих материјала за потребе секретара Секретаријата; припрема податке 

неопходне за израду информативно-документационих материјала за потребе секретара Секретаријата; 

води евиденцију података и припрема извештаје о раду; обавља послове припремања и сазивања 

састанака и колегијума у организацији секретара Секретаријата; води евиденције о одржавању 

састанака; 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, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.5 Административно-технички секретар 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 2 

Опис посла: Самостално обавља административне и техничке послове: прима и евидентира пријаве и 

представке; прима пошту из књиге на личност; прима телефонске позиве; обавља послове који се 

односе на трошкове репрезентације; коришћење службених кола; путних налога, руковање печатом; 

обједињује потребе за канцеларијском опремом; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци. 
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СЕКТОР ЗА КОМУНАЛНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР, ДЕЖУРНУ ИНСПЕКЦИЈУ И 

ИЗВРШНИ ПОСТУПАК 

12.6 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, планира и организује рад сектора и има положај, овлашћења, дужности и 

одговорности инспектора; распоређује послове у сектору, даје неопходна упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; координира и надзире рад одељењa у саставу сектора и усклађује рад сектора са 

потребама и радом других сектора у Секретаријату; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе и ефекте на делокруг послова; прати и проучава стање у области инспекцијског 

деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; остварује сарадњу са другим 

организационим јединицама Градске управе, органима, организацијама и установама изван Градске 

управе и ресорним министарствима; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима. 

Одељење надзора над радом комуналних предузећа, планских акција и надзора комуналних 

инспекција градских општина 

12.7 Начелник одељења – комунални инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа 

који регулишу комуналне делатности и комуналне услуге и других прописа којима су прописане 

надлежности комуналног инспектора града Београда; врши надзор над применом закона и других 

прописа, прати и проучава стање у области инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање 

одговарајућих мера; у сарадњи са комуналном милицијом усклађује активности инспекцијских служби 

и комуналне милиције; утврђује оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, 

израђује извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области 

инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним 

и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима. 

Одсек надзора над радом комуналних предузећа и планских акција 

 

12.8 Шеф одсека – комунални инспектор 

Звање: Виши саветник  Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; 

предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу 

производњу и испоруку комуналних производа и пружање комуналних услуга од стране јавних 

комуналних предузећа и других привредних субјеката која обављају комуналну делатност и других 

прописа којима је прописана првостепена надлежност комуналног инспектора града Београда; израђује 

оперативне планове рада одсека, извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке 
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материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих 

мера; организује заједничке акције инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, 

имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског 

надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.9 Комунални инспектор – координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу производњу и испоруку комуналних производа и пружање комуналних услуга од стране 

јавних комуналних предузећа и других привредних субјеката која обављају комуналну делатност и 

других прописа којима је прописана првостепена надлежност комуналног инспектора града Београда; 

доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног 

поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе и др.; координира у припреми и 

извођењу заједничких акција инспекцијског надзора; остварује сарадњу са комуналним инспекцијама 

градских општина и другим инспекцијским службама; координира активности комуналне инспекције и 

комуналне милиције; обавља студијско-аналитичке послове за потребе одељења и сектора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.10 Комунални инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 17 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу производњу и испоруку комуналних производа и пружање комуналних услуга од стране 

јавних комуналних предузећа и других привредних субјеката која обављају комуналну делатност и 

других прописа којима је прописана првостепена надлежност комуналног инспектора града Београда; 

доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног 

поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе и др.; учествује у заједничким 

акцијама које се организују у областима комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора 

над трговином; прикупља податке, прати и анализира стање у области инспекцијског надзора; 

учествује у припреми извештаја и информација; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.11  Послови подршке комуналној инспекцији 

Звање: Млађи саветник број извршилацa 1 

Опис посла: Предузима управне радње у оквиру примене прописа из области комуналне инспекције; 

пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима 

комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином; припрема и обрађује 

податке и материјале потребне за вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања 

извештаја инспектора; припрема податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим 
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и процесуираним пријавама од стране инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од 

стране инспектора; 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, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 

 

Одсек надзора комуналних инспекција градских општина 

 

12.12  Шеф одсека – комунални инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека, обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; 

обавља послове комуналног инспекцијског надзора у извршењу активности утврђених планом 

инспекцијског надзора; врши првостепени инспекцијски надзор у складу са посебним прописима града 

Београда; врши надзор над радом комуналних инспектора градских општина инспекцијским прегледом 

стања на терену и непосредно предузима управне радње и налаже управне мере на које је овлашћен 

комунални инспектор градске општине; израђује оперативне планове рада одсека, извештајe, анализе и 

информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје 

предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује заједничке акције инспекцијског надзора; 

остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у 

циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.13  Комунални инспектор – координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове комуналног инспекцијског надзора у извршењу активности утврђених 

планом инспекцијског надзора; врши првостепени инспекцијски надзор у складу са посебним 

прописима града Београда; врши надзор над радом комуналних инспектора градских општина 

инспекцијским прегледом стања на терену и непосредно предузима управне радње и налаже управне 

мере на које је овлашћен комунални инспектор градске општине; пружа стручну помоћ комуналном 

инспектору градске општине на извршењу конкретног посла; доноси решења и стара се о извршењу 

донетих решења, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична 

дела и привредне преступе и др.; координира у припреми и извођењу заједничких акција 

инспекцијског надзора; остварује сарадњу са комуналним инспекцијама градских општина и другим 

инспекцијским службама; обавља студијско-аналитичке послове за потребе одељења и сектора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.14  Комунални инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 9 

Опис посла: Обавља послове комуналног инспекцијског надзора у извршењу активности утврђених 

планом инспекцијског надзора; врши првостепени инспекцијски надзор у складу са посебним 
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прописима града Београда; врши надзор над радом комуналних инспектора градских општина 

инспекцијским прегледом стања на терену и непосредно предузима управне радње и налаже управне 

мере на које је овлашћен комунални инспектор градске општине; предузима управне радње и налаже 

управне мере - доноси решења и стара се о извршењу донетих решења, подноси захтеве за покретање 

прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе и др.; учествује у 

заједничким акцијама које се организују у областима комуналног инспекцијског надзора и 

инспекцијског надзора над трговином; прикупља податке, прати и анализира стање у области 

инспекцијског надзора; учествује у припреми извештаја и информација; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

Одељење за дежурни и комунални инспекцијски надзор 

 

12.15  Начелник одељења – комунални инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; самостално обавља најсложеније стручне послове комуналног инспекцијског 

надзора - предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу 

комуналне делатности и комуналне услуге и других прописа којима су прописане надлежности 

комуналног инспектора града Београда; прати и проучава стање у областима инспекцијског надзора и 

даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; у сарадњи са комуналном милицијом усклађује 

активности инспекцијских служби и комуналне милиције; утврђује оперативне планове рада одељења, 

припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и 

аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим 

органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања 

инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

Одсек за дежурни инспекцијски надзор 

 

12.16  Шеф одсека – комунални инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; 

предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу 

комуналне делатности и комуналне услуге и других прописа којима су прописане надлежности 

комуналног инспектора града Београда, а нарочито када су у питању појаве које не трпе одлагање или 

битно нарушавају комунални ред, односно услове живота и здравља људи; израђује оперативне 

планове рада одсека, извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о 

стању у области инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује 

заједничке акције инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних 

овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 
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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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.17  Комунални инспектор – координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу комуналне делатности и комуналне услуге и других прописа којима су прописане 

надлежности комуналног инспектора, а нарочито када су у питању појаве које не трпе одлагање или 

битно нарушавају комунални ред, односно услове живота и здравља људи; доноси решења и стара се о 

извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена 

кривична дела и привредне преступе и др.; координира у припреми и извођењу заједничких акција 

инспекцијског надзора; остварује сарадњу са комуналним инспекцијама градских општина и другим 

инспекцијским службама; координира активности комуналне инспекције и комуналне милиције; 

обавља студијско-аналитичке послове за потребе одељења и сектора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.18 Комунални инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 5 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у области првостепене надлежности 

комуналне инспекције града, односно првостепене надлежности градске општине када су у питању 

појаве које не трпе одлагање или битно нарушавају комунални ред, односно услове живота и здравља 

људи (кварови на комуналним објектима и инсталацијама и др.); по потреби, обавља послове 

инспекцијског надзора над трговином; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; 

подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне 

преступе и др.; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима комуналног 

инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином; прикупља податке и прати и анализира 

стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и информација; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.19 Инспектор за путеве 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора који су по својој природи хитни и не трпе 

одлагање; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа којима се 

уређује одржавање и заштита општинских путева и улица на територији града; доноси решења и стара 

се о извршењу донетих решења, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и пријаве за 

привредне преступе; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима инспекцијског 

надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми 

извештаја и информација; 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 



34 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, најмање три годинe радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

12.20  Грађевински инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора који су по својој природи хитни и не трпе 

одлагање - предузима управне радње и налаже управне мере над изградњом и коришћењем објеката за 

које одобрење издаје град, односно градскe општинe, као и инспекцијски надзор над коришћењем и 

одржавањем зграда у складу са законом; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; 

подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела, привредне 

преступе и др.; учествује у заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; 

прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми 

извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.21  Инспектор за заштиту животне средине 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора који су по својој природи хитни и не трпе 

одлагање - предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа у области 

заштите животне средине; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за 

покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе и др.; 

учествује у заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; прикупља 

податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и 

информација; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским 

пословимa. 

 

12.22  Послови подршке комуналној инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у оквиру примене прописа из области комуналне инспекције; 

пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима 

комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином; припрема и обрађује 

податке и материјале потребне за вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања 

извештаја инспектора; припрема податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим 

и процесуираним пријавама од стране инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од 

стране инспектора; 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, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 
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12.23  Комунални инспектор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове у области првостепене надлежности комуналне инспекције 

града, односно првостепене надлежности градске општине када су у питању појаве које не трпе 

одлагање, битно нарушавају комунални ред, односно услове живота и здравља људи (осим поверених 

послова надзора над трговином); доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси 

захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе и 

др.; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима комуналног инспекцијског 

надзора; прикупља податке и прати стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

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, положен испит за инспекторе, најмање три године радног искуства у 

струци на инспекцијским пословима. 

 

Одсек за комунални инспекцијски надзор 

 

12.24  Шеф одсека – комунални инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; 

обавља послове комуналног инспекцијског надзора који су прописом утврђени као првостепена 

надлежност комуналне инспекције града Београда у поступцима иницираним пријавама грађана и 

других субјеката; предузима управне радње и налаже управне мере - доноси решења и стара се о 

извршењу донетих решења, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена 

кривична дела и привредне преступе и др.; израђује оперативне планове рада одсека; израђује 

извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области 

инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује заједничке 

акције инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, 

правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.25  Комунални инспектор – координатор 

Звање: Самостални саветник                                                                                            Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора који су прописом утврђени као првостепена 

надлежност комуналне инспекције града Београда у поступцима иницираним пријавама грађана и 

других субјеката; предузима управне радње и налаже управне мере - доноси решења и стара се о 

извршењу донетих решења, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена 

кривична дела и привредне преступе и др.; координира у припреми и извођењу заједничких акција 

инспекцијског надзора; остварује сарадњу са комуналним инспекцијама градских општина и другим 

инспекцијским службама; координира активности комуналне инспекције и комуналне милиције; 

обавља студијско-аналитичке послове за потребе одељења и сектора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 
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12.26  Комунални инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 14 

Опис посла: Обавља послове комуналног инспекцијског надзора који су прописом утврђени као 

првостепена надлежност комуналне инспекције града Београда у поступцима иницираним пријавама 

грађана и других субјеката; предузима управне радње и налаже управне мере - доноси решења и стара 

се о извршењу донетих решења, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за 

учињена кривична дела и привредне преступе и др.; учествује у заједничким акцијама које се 

организују у областима комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином; 

прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми 

извештаја и информација; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.27  Комунални инспектор 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове из надлежности комуналне инспекције града Београда у поступцима 

иницираним пријавама грађана и других субјеката (осим поверених послова надзора над трговином); 

предузима управне радње и налаже управне мере - доноси решења и стара се о извршењу донетих 

решења, подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и 

привредне преступе и др.; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима комуналног 

инспекцијског надзора; прикупља податке и прати стање у области свог делокруга; учествује у 

припреми извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

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, положен испит за инспекторе, најмање три године радног искуства 

на инспекцијским пословима. 

 

12.28  Подршка пословима контроле у области комуналних делатности 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у оквиру примене прописа из области комуналне инспекције 

(осим поверених послова надзора над трговином); пружа подршку инспекторима који раде послове у 

вишим звањима; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима комуналног 

инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење инспекцијског 

надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема податке за планове рада и 

извештаје о раду сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

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. 

 

Одељење за инспекцијски надзор над трговином 

 

12.29  Начелник одељења – комунални инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа 

по повереним пословима надзора над трговином и другим пословима комуналног инспекцијског 

надзора; врши надзор над применом законских и других прописа и општих аката, прати и проучава 

стање у области инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; у сарадњи 

са комуналном милицијом усклађује активности инспекцијских служби и комуналне милиције; 
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утврђује оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, 

анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског 

надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким 

лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

Одсек за инспекцијски надзор над трговином 

 

12.30  Шеф одсека – комунални инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства и даје инструкције запосленима за извршење задатака; 

предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа по повереним 

пословима надзора над трговином и другим пословима комуналног инспекцијског надзора; доноси 

решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, 

пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе и др.; израђује оперативне планове рада 

одсека; израђује извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у 

области инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује 

заједничке акције инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних 

овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.31  Комунални инспектор – координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа по 

повереним пословима надзора над трговином и другим пословима комуналног инспекцијског надзора; 

доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног 

поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе и др.; координира у припреми и 

извођењу заједничких акција инспекцијског надзора; остварује сарадњу са комуналним инспекцијама 

градских општина и другим инспекцијским службама; координира активности комуналне инспекције и 

комуналне милиције; обавља студијско-аналитичке послове за потребе одељења и сектора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.32  Комунални инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 18 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа по 

повереним пословима надзора над трговином, укључујући и послове према надзираним субјектима 
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који немају својство трговца у складу са прописом, као и другим пословима комуналног инспекцијског 

надзора; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање 

прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе и др.; учествује у 

заједничким акцијама које се организују у областима комуналног инспекцијског надзора и 

инспекцијског надзора над трговином; прикупља податке и прати и анализира стање у области свог 

делокруга; учествује у припреми извештаја и информација; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.33  Послови подршке комуналној инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у оквиру примене прописа по повереним пословима надзора 

над трговином и другим пословима комуналног инспекцијског надзора; пружа подршку инспекторима; 

учествује у заједничким акцијама које се организују у областима комуналног инспекцијског надзора и 

инспекцијског надзора над трговином; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење 

инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема податке за 

план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране 

инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; 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, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 

 

Одељење за извршни поступак и инспекцијски надзор 

 

12.34  Начелник одељења – комунални инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа 

који регулишу комуналне делатности и комуналне услуге и у поступку управног извршења решења 

инспектора Секретаријата (осим грађевинских); врши надзор над применом законских и других 

прописа и општих аката, прати и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и даје 

предлоге за предузимање одговарајућих мера; у сарадњи са комуналном милицијом усклађује 

активности инспекцијских служби и комуналне милиције; утврђује оперативне планове рада одељења, 

припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и 

аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим 

органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања 

инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима. 
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Одсек за извршни поступак и инспекцијски надзор 

 

12.35  Шеф одсека – комунални инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; 

предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу 

комуналне делатности и комуналне услуге и у поступку управног извршења решења инспектора 

Секретаријата (осим грађевинских); израђује оперативне планове рада одсека; израђује извештајe, 

анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског 

надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује заједничке акције; остварује 

сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу 

ефикасног обављања инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.36  Комунални инспектор – извршитељ, координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у поступку управног извршења решења 

инспектора Секретаријата (осим грађевинских), преко другог лица или путем принуде; ангажује друго 

лице за извршење решења; одлучује о одлагању, односно обустави извршења решења у складу са 

законом; сачињава записник о извршењу решења, утврђује трошкове извршења решења, прати 

надокнаду учињених трошкова и води евиденције о спроведеним извршењима; спроводи решења о 

извршењу решења по скраћеном поступку и у другим хитним случајевима, а по потреби, обавља 

послове инспекцијског надзора над трговином; остварује сарадњу са комуналним инспекцијама 

градских општина и другим инспекцијским службама; координира активности комуналне инспекције и 

комуналне милиције; обавља студијско-аналитичке послове за потребе одељења и сектора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.37  Комунални инспектор – извршитељ 

Звање: Саветник Број извршилаца: 8 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у поступку управног извршења решења 

инспектора Секретаријата (осим грађевинских), преко другог лица или путем принуде; ангажује друго 

лице за извршење решења; одлучује о одлагању, односно обустави извршења решења у складу са 

законом; сачињава записник о извршењу решења, утврђује трошкове извршења решења, прати 

надокнаду учињених трошкова и води евиденције о спроведеним извршењима; у случајевима где се 

решење извршава по скраћеном поступку (паркирање на зеленим површинама, уклањање хаварисаних 

и нерегистрованих возила са јавних површина) и у другим хитним случајевима, спроводи управни 

поступак, тј. сачињава записник и доноси решење о извршењу; по потреби, обавља послове 

инспекцијског надзора над трговином; учествује у заједничким акцијама које се организују у 

областима комуналног инспекцијског надзора и инспекцијског надзора над трговином; прикупља 

податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и 

информација; 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 



40 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, положен посебан стручни испит за тржишног 

инспектора, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.38  Инспектор за путеве – извршитељ 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у поступку управног извршења решења 

донетих у области инспекцијског надзора над улицама и другим путевима чије је одржавање и заштита 

у надлежности града Београда, преко другог лица или путем принуде; ангажује друго лице за 

извршење решења; одлучује о одлагању, односно обустави извршења решења у складу са законом; 

сачињава записник о извршењу решења, утврђује трошкове извршења решења, прати надокнаду 

учињених трошкова и води евиденције о спроведеним извршењима; у случајевима где се решење 

извршава по скраћеном поступку (паркирање на јавним површинама, уклањање хаварисаних и 

нерегистрованих возила са јавних површина) и у другим хитним случајевима, спроводи управни 

поступак, тј. сачињава записник и доноси решење о извршењу; учествује у заједничким акцијама које 

се организују у областима инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у 

области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и информација; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

12.39  Послови подршке комуналној инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње применом прописа у оквиру примене прописа из делокруга 

одељења; врши припреме и учествује у поступку управног извршења решења преко другог лица или 

путем принуде и непосредно присуствује извршењу решења; сачињава записник о радњама извршења; 

води евиденције о спроведеним извршењима, евиденцију издатих прекршајних налога и евиденцију о 

исходу поступака инспекцијског надзора; пружа подршку инспекторима који раде послове у вишим 

звањима; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима комуналног инспекцијског 

надзора и инспекцијског надзора над трговином; припрема и обрађује податке и материјале потребне 

за вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема 

податке за план рада и извештаје о раду; 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, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 

 

Одсек за праћење трошкова извршења и поступање са одузетим предметима 

 

12.40  Шеф одсека 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; 

обавља најсложеније послове из надлежности одсека; сарађује са другим секторима у Секретаријату и 

даје стручна упутства у пословима везаним за праћење и поступање са привремено и трајно одузетим и 

уклоњеним предметима у поступку инспекцијског надзора; израђује оперативне планове рада одсека; 

израђује извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале и даје предлоге за 

унапређење рада; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења и правним и 
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физичким лицима у циљу ефикаснијег обављања посла; 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, положен државни 

стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци. 

 

12.41  Послови контроле праћења трошкова извршења и поступања са одузетим предметима 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Прати трошкове извршења и евидентирања трошкова управног извршења; контролише 

уплату трошкова, односно изречених казни по донетим решењима; иницира покретање поступка код 

Градског јавног правобранилаштва за наплату неплаћених трошкова и новчаних казни; прати планове 

за извршење решења комуналних инспектора градских општина и реализацију средстава пренетих 

градским општинама; пружа стручну помоћ секторима у пословима везаним за праћење и поступање са 

привремено и трајно одузетим и уклоњеним предметима у поступку инспекцијског надзора; анализира 

стање и сачињава упутстава и процедура из делокруга одсека; припрема извештајe, анализе и 

информацијe и друге стручне и аналитичке материјале и даје предлоге за унапређење рада; 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, положен државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.42  Послови праћења трошкова извршења и поступања са одузетим предметима 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Евидентира решења о трошковима извршења и решења о изреченим новчаним казнама, 

прати уплату трошкова, односно изречених казни, иницира покретање поступка ког Градског јавног 

правобранилаштва за наплату неплаћених трошкова и новчаних казни; прибавља и обједињује планове 

за извршење решења комуналних инспектора градских општина, прати реализацију средстава пренетих 

градским општинама; пружа стручну помоћ секторима у пословима везаним за праћење и поступање са 

привремено и трајно одузетим и уклоњеним предметима у поступку инспекцијског надзора; прикупља 

податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и 

информација, упутстава и процедура из делокруга одсека; 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, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.43  Подршка пословима поступања са одузетим предметима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обједињује извештаје о раду сектора у пословима везаним за одузете и уклоњене 

предмете у поступку инспекцијског надзора; учествује у припреми упутстава и процедура из делокруга 

поступања са одузетим или уклоњеним предметима; евидентира потврде о одузетим предметима у 

поступку инспекцијског надзора; пружа подршку у вођењу аналитике одузетих предмета по врсти и 

сравњењу евидентираних количина са магационером; обавља стручно-оперативне и административне 

послове и учествује у припреми документације за процену, уништење, отпис и јавну продају предмета 

одузетих и уклоњених у поступку инспекцијског надзора и вођењу евиденције документације о 

трошковима везаним за пословање сектора; 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, положен државни 
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стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 

 

12.44  Оперативни послови на поступању са одузетим предметима 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне послове у поступцима праћења и поступање са привремено и трајно 

одузетим и уклоњеним предметима у поступку инспекцијског надзора; учествује у припреми 

процедура из делокруга поступања са одузетим или уклоњеним предметима; евидентира податке о 

одузетим предметима по врсти и количини; учествује у припреми документације за процену, 

уништење, отпис и јавну продају предмета одузетих и уклоњених у поступку инспекцијског надзора; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

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, најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.45  Магационер 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Врши пријем и издавање предмета одузетих у поступку инспекцијског надзора; саставља 

записник о врсти, количини и другим својствима примљених одузетих предмета, са пописом свих 

исправа које су дате уз предате предмете (записник, потврда, решење); врши, на законом прописан 

начин, евидентирање предмета које је примио на чување, са подацима о врсти, количини, својствима, 

карактеристикама и физичком стању предмета (нова роба, употрeбљавана, видљиви недостаци на роби 

или амбалажи и др.); врши сравњење евиденција о одузетој роби у магацину са евиденцијама одељења, 

односно сектора; израђује записнике о пријему одузете робе у случајевима неслагања количина робе 

евидентиране на потврдама; учествује и ради попис залиха робе у магацину и о томе сачињава 

извештаје; води евиденцију о поступању са одузетим предметима (продаја, уступање, уништење и 

друго); одговоран је за материјално стање магацина; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.46  Административно-технички послови магационера 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге рутинске послове приликом пријема и 

издавања предмета одузетих у поступку инспекцијског надзора; учествује у састављању записника о 

врсти, количини и другим својствима примљених одузетих предмета; пружа подршку у евидентирању 

предмета који се примају на чување и сравњењу евиденција о одузетој роби у магацину са 

евиденцијама одељења, односно сектора; учествује у изради записника о пријему одузете робе; 

учествује у попису залиха робе у магацину и сачињавању евиденције о поступању са одузетим 

предметима (продаја, уступање, уништење и друго); обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.47 Административни и технички послови на поступању са одузетим предметима 

Звање: Референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге рутинске послове уз повремени надзор 

непосредног руководиоца и упутства службеника са вишим звањем у поступцима праћења и 

поступања са привремено и трајно одузетим и уклоњеним предметима у поступку инспекцијског 

надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање три године радног искуства у струци. 
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Одељење за координацију инспекцијског надзора 

 

12.48  Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; анализира стање и координира активности сектора у Секретаријату и 

активности са градским општинама са циљем уједначавања инспекцијског надзора, координације, 

размене података и свеобухватне сарадње; обавља студијско-аналитичке послове и у сарадњи са 

другим секторима израђује планове и извештаје о раду Секретаријата; стара се о функционисању 

програма евиденције инспекцијског надзора, његовом усклађивању са законом и услугама у оквиру 

WEB сервиса; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске прописе и ефекте на делокруг 

послова; остварује сарадњу са Комисијом за координацију инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности града Београда, другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и 

физичким лицима у циљу ефикасног обављања посла; 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, положен државни 

стручни испит, најмање седам година радног искуства у струци. 

 

Одсек за координацију инспекцијског надзора 

 

12.49  Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; 

обавља стручне послове за потребе Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности града Београда; прати појаве и проблеме у свим областима инспекцијског 

надзора и припрема извештаје о планираним контролама, о стању у одређеним областима надзора и 

предузетим мерама у вршењу инспекцијског надзора; прати пријем и распоређивање представки и 

пријава грађана и других субјеката упућених електронским путем које се односе на инспекцијске 

послове и обрађује представке које су у надлежности више инспекција Секретаријата; израђује 

извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области 

инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; прати прописе и даје 

мишљења у вези са применом прописа и општих аката из делокруга рада; остварује сарадњу са другим 

органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања 

посла; 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, положен државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.50  Послови координације инспекцијског надзора 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља стручне послове за потребе Комисије за координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности града Београда; прима и распоређује представке и пријаве грађана 

и других субјеката упућене електронским путем, које се односе на инспекцијске послове из делокруга 

Секретаријата; води евиденцију о примљеним притужбама на рад инспектора и прати поступак 

одлучивања по притужби на рад инспектора; учествује у изради извештаја, анализа и информација и 

других стручних и аналитичких материјала; 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 
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трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.51  Подршка пословима координације инспекцијског надзора 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Учествује у припреми анализа, информација и других стручно-аналитичких материјала из 

делокруга рада; обавља послове ажурирања садржаја сајта града Београда и Информатора о 

организацији и раду града Београда, у делу који се односи на Секретаријат и сајта Комисије за 

координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Београда; прати 

прописе и пружа подршку службеницима који раде послове у вишим звањима; припрема податке и 

учествује у изради базе података из надлежности одељења; 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, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 

 

СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

12.52  Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, планира и организује рад сектора и има положај, овлашћења, дужности и 

одговорности инспектора; распоређује послове у сектору, даје неопходна упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; координира и надзире рад одељењa у саставу сектора и усклађује рад сектора са 

потребама и радом других сектора у Секретаријату; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе и ефекте на делокруг послова; прати и проучава стање у свим областима 

инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; остварује сарадњу са 

другим организационим јединицама Градске управе, органима, организацијама и установама изван 

Градске управе и ресорним министарствима; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

Одељење за друмски саобраћај 

 

12.53  Начелник одељења – инспектор друмског саобраћаја 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; у инспекцијском надзору предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа који регулишу превоз путника и превоз терета у друмском саобраћају (осим 

превоза терета у међународном друмском саобраћају који се обавља на подручју града Београда); врши 

надзор над применом законских и других прописа и општих аката, прати и проучава стање у свим 

областима инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; у сарадњи са 

комуналном милицијом усклађује активности инспекцијских служби и комуналне милиције; утврђује 

оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и 

информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; 

остварује сарадњу са другим секторима у Секретаријату, органима, имаоцима јавних овлашћења, 

правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 
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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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

Одсек за друмски саобраћај 

 

12.54  Шеф одсека – инспектор друмског саобраћаја 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; у 

инспекцијском надзору предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа 

који регулишу превоз путника (осим јавног линијског превоза путника) и превоз терета у друмском 

саобраћају (осим превоза терета у међународном друмском саобраћају који се обавља на подручју 

града Београда); доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање 

прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе, издаје прекршајне 

налоге; израђује оперативне планове рада одсека; израђује извештајe, анализе и информацијe и друге 

стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје предлоге за 

предузимање одговарајућих мера; организује и координира заједничке акције; остварује сарадњу са 

другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

12.55  Инспектор друмског саобраћаја 

Звање: Саветник Број извршилаца: 9 

Опис посла: Обавља инспекцијске послове - предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа који регулишу превоз путника (осим јавног линијског превоза путника) и 

превоз терета у друмском саобраћају (осим превоза терета у међународном друмском саобраћају који 

се обавља на подручју града Београда); доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; 

подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне 

преступе, издаје прекршајне налоге; учествује у заједничким акцијама које се организују у областима 

инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у области инспекцијског надзора; 

учествује у припреми извештаја и информација; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

12.56  Послови подршке инспекцији друмског саобраћаја 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у оквиру примене прописа из области инспекције друмског 

саобраћаја; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се организују у 

области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење 

инспекцијског надзора; припрема податке за план рада и извештаје о раду; евидентира податке о 

искљученим, односно привремено и трајно одузетим возилима у поступку инспекцијског надзора, по 

врсти и количини; обрачунава трошкове лежарине за искључена, односно привремено и трајно одузета 
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возила; обавља административне послове и учествује у припреми документације за процену, отпис и 

јавну продају возила искључених и одузетих у поступку инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 

 

Одсек за јавни линијски превоз путника 

 

12.57  Шеф одсека – инспектор за јавни линијски превоз путника 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; у 

инспекцијском надзору предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа 

који регулишу јавни линијски превоз путника; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; 

подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне 

преступе, издаје прекршајне налоге; израђује оперативне планове рада одсека; израђује извештајe, 

анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског 

надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује и координира заједничке 

акције; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким 

лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

12.58  Инспектор за јавни линијски превоз путника 

Звање: Саветник Број извршилаца: 7 

Опис посла: Обавља инспекцијске послове - предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа који регулишу јавни линијски превоз путника; доноси решења и стара се о 

извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена 

кривична дела и привредне преступе, издаје прекршајне налоге; учествује у заједничким акцијама које 

се организују у областима инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у 

области инспекцијског надзора; учествује у припреми извештаја и информација; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

12.59  Послови подршке инспекцији за јавни линијски превоз путника 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у оквиру примене прописа који регулишу јавни линијски 

превоз путника; пружа подршку инспекторима који раде послове у вишим звањима; учествује у 

заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; припрема и обрађује 

податке и материјале потребне за вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања 

извештаја инспектора; припрема податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим 
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и процесуираним пријавама од стране инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од 

стране инспектора; 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, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 

 

Одељење за улице и путеве 

 

12.60  Начелник одељења – инспектор за путеве 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; у инспекцијском надзору предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли над применом прописа којима се уређује одржавање и заштита општинских путева и улица 

на територији града Београда; врши надзор над применом законских и других прописа и општих аката, 

прати и проучава стање у области инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање 

одговарајућих мера; утврђује оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, 

израђује извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области 

инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним 

и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

Одсек за улице и путеве 

 

12.61  Шеф одсека – инспектор за путеве 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; у 

инспекцијском надзору предузима управне радње и налаже управне мере у контроли над применом 

прописа којима се уређује одржавање и заштита општинских путева и улица на територији града 

Београда; израђује оперативне планове рада одсека; доноси решења и стара се о извршењу донетих 

решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка и пријаве за привредне преступе; 

израђује извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области 

инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује и координира 

заједничке акције; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и 

физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским 

пословима. 
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12.62  Инспектор за путеве 

Звање: Саветник Број извршилаца: 17 

Опис посла: Обавља инспекцијске послове - предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли над применом прописа којима се уређује одржавање и заштита општинских путева и улица 

на територији града Београда; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве 

за покретање прекршајног поступка и пријаве за привредне преступе; учествује у заједничким акцијама 

које се организују у областима инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у 

области инспекцијског надзора; учествује у припреми извештаја и информација; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

12.63  Послови подршке инспекцији за путеве 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње у оквиру примене прописа којима се уређује одржавање и 

заштита општинских путева и улица на територији града Београда; пружа подршку; учествује у 

заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; припрема и обрађује 

податке и материјале потребне за вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања 

извештаја инспектора; припрема податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим 

и процесуираним пријавама од стране инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од 

стране инспектора; 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, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 

 

СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ВОДНЕ И ТУРИСТИЧКЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

12.64  Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, планира и организује рад сектора и има положај, овлашћења, дужности и 

одговорности инспектора; распоређује послове у сектору, даје неопходна упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; координира и надзире рад одељењa у саставу сектора и усклађује рад сектора са 

потребама и радом других сектора у Секретаријату; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе и ефекте на делокруг послова; прати и проучава стање у свим областима 

инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; остварује сарадњу са 

другим организационим јединицама Градске управе, органима, организацијама и установама изван 

Градске управе и ресорним министарствима; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским 

пословима. 
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Одељење инспекције за заштиту животне средине I 

 

12.65  Начелник одељења – инспектор за заштиту животне средине 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; у инспекцијском надзору предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа из области заштите животне средине на територији градских општина: 

Стари град, Лазаревац, Барајево, Сурчин, Земун и Звездара; врши надзор над применом законских и 

других прописа и општих аката, прати и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и 

даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; утврђује оперативне планове рада одељења, 

припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и 

аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим 

органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања 

инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

12.66  Инспектор за заштиту животне средине 

Звање: Саветник Број извршилаца: 8 

Опис посла: Обавља инспекцијске послове - предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа у области заштите животне средине на територији градских општина: 

Стари град, Лазаревац, Барајево, Сурчин, Земун и Звездара; доноси решења и стара се о извршењу 

донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична 

дела и привредне преступе; учествује у заједничким акцијама које се организују у области 

инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; 

учествује у припреми извештаја и информација; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

12.67  Послови подршке инспекцији за заштиту животне средине 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у контроли примене прописа у области заштите животне 

средине; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се организују у области 

инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење инспекцијског 

надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема податке за план рада и 

извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране инспектора; води 

евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; 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, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 
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Одељење инспекције за заштиту животне средине II 

 

12.68  Начелник одељења – инспектор за заштиту животне средине 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; у инспекцијском надзору предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа у области заштите животне средине на територији градских општина: 

Савски венац, Обреновац, Раковица, Нови Београд, Чукарица и Вождовац; врши надзор над применом 

законских и других прописа и општих аката, прати и проучава стање у свим областима инспекцијског 

деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; утврђује оперативне планове рада 

одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и информацијe и друге 

стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; остварује сарадњу са 

другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

12.69  Инспектор за заштиту животне средине – координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља инспекцијске послове - предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа из области заштите животне средине на територији градских општина: 

Савски венац, Обреновац, Раковица, Нови Београд, Чукарица и Вождовац; доноси решења и стара се о 

извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена 

кривична дела и привредне преступе; координира у припреми и извођењу заједничких акција 

инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим инспекцијским службама; обавља студијско-

аналитичке послове за потребе одељења и сектора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, најмање пет година радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

12.70  Инспектор за заштиту животне средине 

Звање: Саветник Број извршилаца: 8 

Опис посла: Обавља инспекцијске послове - предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа у области заштите животне средине на територији градских општина: 

Савски венац, Обреновац, Раковица, Нови Београд, Чукарица и Вождовац; доноси решења и стара се о 

извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена 

кривична дела и привредне преступе; учествује у заједничким акцијама које се организују у области 

инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; 

учествује у припреми извештаја и информација; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским 

пословима. 
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12.71  Послови подршке инспекцији за заштиту животне средине 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у контроли примене прописа у области заштите животне 

средине; пружа подршку инспекторима који раде послове у вишим звањима; учествује у заједничким 

акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и 

материјале потребне за вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја 

инспектора; припрема податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и 

процесуираним пријавама од стране инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од стране 

инспектора; 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, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 

 

Одељење инспекције за заштиту животне средине III 

 

12.72  Начелник одељења – инспектор за заштиту животне средине 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; у инспекцијском надзору предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа у области заштите животне средине на територији градских општина: 

Врачар, Гроцка, Младеновац, Сопот и Палилула; врши надзор над применом законских и других 

прописа и општих аката, прати и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и даје 

предлоге за предузимање одговарајућих мера; утврђује оперативне планове рада одељења, припрема 

одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке 

материјале о стању у области инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима 

јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; 

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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

12.73  Инспектор за заштиту животне средине – координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља инспекцијске послове - предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа из области заштите животне средине на територији градских општина: 

Врачар, Гроцка, Младеновац, Сопот и Палилула; доноси решења и стара се о извршењу донетих 

решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и 

привредне преступе; координира у припреми и извођењу заједничких акција инспекцијског надзора; 

остварује сарадњу са другим инспекцијским службама; обавља студијско-аналитичке послове за 

потребе одељења и сектора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, најмање пет година радног искуства на инспекцијским 

пословима. 
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12.74  Инспектор за заштиту животне средине 

Звање: Саветник Број извршилаца: 7 

Опис посла: Обавља инспекцијске послове - предузима управне радње и налаже управне мере у 

контроли примене прописа у области заштите животне средине на територији градских општина: 

Врачар, Гроцка, Младеновац, Сопот и Палилула; доноси решења и стара се о извршењу донетих 

решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и 

привредне преступе; учествује у заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског 

надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми 

извештаја и информација; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

12.75  Послови подршке инспекцији за заштиту животне средине 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у контроли примене прописа у области заштите животне 

средине; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се организују у области 

инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за вршење инспекцијског 

надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема податке за план рада и 

извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од стране инспектора; води 

евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; 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, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 

 

Одељење водне инспекције 

 

12.76  Начелник одељења – водни инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа 

који регулишу водни инспекцијски надзор; врши надзор над применом законских и других прописа и 

општих аката, прати и проучава стање у свим областима инспекцијског деловања и даје предлоге за 

предузимање одговарајућих мера; утврђује оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на 

представке, израђује извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о 

стању у области инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних 

овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области технолошких наука: грађевинско инжењерство 

- хидротехнички смер; технолошко инжењерство; биотехничке науке (шумарство - заштита од ерозије 

и уређење бујица и пољопривреда - водопривредни смер) 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, положен испит за инспектора, најмање пет година радног 

искуства на инспекцијским пословима. 
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12.77  Водни инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 5 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који 

регулишу водни инспекцијски надзор; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси 

захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе; 

учествује у заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; прикупља 

податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; учествује у припреми извештаја и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области технолошких наука: грађевинско инжењерство 

- хидротехнички смер; технолошко инжењерство; биотехничке науке (шумарство - заштита од ерозије 

и уређење бујица и пољопривреда - водопривредни смер) 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, положен испит за инспекторе, најмање три године радног 

искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.78  Послови подршке водној инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње у контроли примене прописа који регулишу водни 

инспекцијски надзор; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се 

организују у области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за 

вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема 

податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од 

стране инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области технолошких наука: грађевинско инжењерство 

- хидротехнички смер; технолошко инжењерство; биотехничке науке (шумарство - заштита од ерозије 

и уређење бујица и пољопривреда - водопривредни смер) 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 или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом. 

 

Одељење туристичке инспекције 

 

12.79  Начелник одељења – туристички инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере применом закона и других 

прописа којима је регулисана надлежност туристичке инспекције; прати и проучава стање у области 

инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; утврђује оперативне 

планове рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и информацијe и 

друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; остварује сарадњу са 

другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским 

пословима. 
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Одсек туристичке инспекције 

 

12.80  Шеф одсека – туристички инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; 

предузима управне радње и налаже управне мере применом закона и других прописа којима је 

регулисана надлежност туристичке инспекције; израђује оперативне планове рада одсека; израђује 

извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области 

инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује и координира 

заједничке акције инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних 

овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

12.81  Туристички инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 11 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере применом закона и других прописа 

којима је регулисана надлежност туристичке инспекције; доноси решења и стара се о извршењу 

донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична 

дела и привредне преступе; учествује у заједничким акцијама које се организују у области 

инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у области свог делокруга; 

учествује у припреми извештаја и информација; 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, положен државни 

стручни испит, положен испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским 

пословима. 

 

12.82  Послови подршке туристичкој инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Предузима управне радње применом закона и других прописа којима је регулисана 

надлежност туристичке инспекције; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама 

које се организују у области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале 

потребне за вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; 

припрема податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним 

пријавама од стране инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; 

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, завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом. 
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СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКИ И УРБАНИСТИЧКИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

12.83  Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, планира и организује рад сектора и има положај, овлашћења, дужности и 

одговорности инспектора; распоређује послове у сектору, даје неопходна упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; координира и надзире рад одељењa у саставу сектора и усклађује рад сектора са 

потребама и радом других сектора у Секретаријату; прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе и ефекте на делокруг послова; прати и проучава стање у области инспекцијског 

деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; остварује сарадњу са другим 

организационим јединицама Градске управе, органима, организацијама и установама изван Градске 

управе и ресорним министарствима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

Одељење за грађевинску инспекцију I 

 

12.84  Начелник одељења – грађевински инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа 

који регулишу грађевински инспекцијски надзор на територији градских општина Нови Београд, 

Земун, Сурчин и Обреновац; врши надзор над применом закона и других прописа, прати и проучава 

стање у области инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; утврђује 

оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и 

информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; 

остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у 

циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

Одсек инспекцијског надзора 

 

12.85  Шеф одсека – грађевински инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; 

предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу 

грађевински инспекцијски надзор на територији градских општина Нови Београд, Земун, Сурчин и 

Обреновац; израђује оперативне планове рада одсека; израђује извештајe, анализе и информацијe и 

друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје предлоге за 

предузимање одговарајућих мера; организује и координира заједничке акције; остварује сарадњу са 

другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
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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, положен 

испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.86  Грађевински инспектор – координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на 

територији градских општина Нови Београд, Земун, Сурчин и Обреновац, за које у складу са законом 

одобрење издаје град, односно наведене градскe општинe; предузима управне радње и налаже управне 

мере у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски надзор; доноси решења и 

стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за 

учињена кривична дела и привредне преступе; координира у припреми и извођењу заједничких акција 

инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим инспекцијским службама; обавља студијско-

аналитичке послове за потребе одељења и сектора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспекторе, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.87  Грађевински инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 16 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на 

територији градских општина Нови Београд, Земун, Сурчин и Обреновац, за које у складу са законом 

одобрење издаје град, односно наведене градскe општинe; предузима управне радње и налаже управне 

мере у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски надзор; доноси решења и 

стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за 

учињена кривична дела и привредне преступе; учествује у заједничким акцијама које се организују у 

области инспекцијског надзора; прикупља податке, прати и анализира стање у области инспекцијског 

надзора; учествује у припреми извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.88  Послови подршке грађевинској инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње у контроли примене прописа који регулишу грађевински 

инспекцијски надзор; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се 

организују у области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за 

вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема 

податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од 

стране инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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 или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом. 
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Одељење за грађевинску инспекцију II 

 

12.89  Начелник одељења – грађевински инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа 

који регулишу грађевински инспекцијски надзор на територији градских општина Звездара, Вождовац, 

Гроцка, Младеновац и Сопот; врши надзор над применом закона и других прописа, прати и проучава 

стање у области инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; утврђује 

оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и 

информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; 

остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у 

циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

Одсек инспекцијског надзора 

 

12.90  Шеф одсека – грађевински инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; 

предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу 

грађевински инспекцијски надзор на територији градских општина Звездара, Вождовац, Гроцка, 

Младеновац и Сопот; израђује оперативне планове рада одсека; израђује извештајe, анализе и 

информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје 

предлоге за предузимање одговарајућих мера; организује и координира заједничке акције; остварује 

сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу 

ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословимa. 

 

12.91 Грађевински инспектор – координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на 

територији градских општина Звездара, Вождовац, Гроцка, Младеновац и Сопот, за које одобрење у 

складу са законом издаје град, односно наведене градскe општинe; предузима управне радње и налаже 

управне мере у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски надзор; доноси 

решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, 

пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе; координира у припреми и извођењу 

заједничких акција инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим инспекцијским службама; 

обавља студијско-аналитичке послове за потребе одељења и сектора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
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специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен 

испит за инспекторе, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.92  Грађевински инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 16 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на 

територији градских општина Звездара, Вождовац, Гроцка, Младеновац и Сопот, за које одобрење у 

складу са законом издаје град, односно наведене градскe општинe; предузима управне радње и налаже 

управне мере у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски надзор; доноси 

решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, 

пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе; учествује у заједничким акцијама које се 

организују у области инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у области 

инспекцијског надзора; учествује у припреми извештаја и информација; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.93  Послови подршке грађевинској инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње у контроли примене прописа који регулишу грађевински 

инспекцијски надзор; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се 

организују у области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за 

вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема 

податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од 

стране инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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 или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом. 

 

Одељење за грађевинску инспекцију III 

 

12.94  Начелник одељења – грађевински инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа 

који регулишу грађевински инспекцијски надзор на територији градских општина Савски венац, 

Чукарица, Барајево и Лазаревац; врши надзор над применом закона и других прописа, прати и 

проучава стање у области инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; 

утврђује оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, 

анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског 

надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким 

лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
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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, положен 

испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

Одсек инспекцијског надзора 

 

12.95  Шеф одсека – грађевински инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; 

предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу 

грађевински инспекцијски надзор на територији градских општина Савски венац, Чукарица, Барајево и 

Лазаревац; израђује оперативне планове рада одсека; израђује извештајe, анализе и информацијe и 

друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје предлоге за 

предузимање одговарајућих мера; организује и координира заједничке акције; остварује сарадњу са 

другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.96  Грађевински инспектор – координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на 

територији градских општина Савски венац, Чукарица, Барајево и Лазаревац, за које у складу са 

законом одобрење издаје град, односно наведене градскe општинe; предузима управне радње и налаже 

управне мере у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски надзор; доноси 

решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, 

пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе; координира у припреми и извођењу 

заједничких акција инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим инспекцијским службама; 

обавља студијско-аналитичке послове за потребе одељења и сектора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспекторе, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.97  Грађевински инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 16 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на 

територији градских општина Савски венац, Чукарица, Барајево и Лазаревац, за које у складу са 

законом одобрење издаје град, односно наведене градскe општинe; предузима управне радње и налаже 

управне мере у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски надзор; доноси 

решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, 

пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе; учествује у заједничким акцијама које се 

организују у области инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у области 

инспекцијског надзора; учествује у припреми извештаја и информација; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.98  Послови подршке грађевинској инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње у контроли примене прописа који регулишу грађевински 

инспекцијски надзор; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се 

организују у области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за 

вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема 

податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од 

стране инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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 или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом. 

 

Одељење за грађевинску инспекцију IV 

 

12.99 Начелник одељења – грађевински инспектор 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа 

који регулишу грађевински инспекцијски надзор на територији градских општина Врачар, Стари град, 

Палилула и Раковица; врши надзор над применом закона и других прописа, прати и проучава стање у 

области инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; утврђује 

оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, анализе и 

информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора; 

остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у 

циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспектора, најмање седам година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

Одсек инспекцијског надзора 

 

12.100  Шеф одсека – грађевински инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; 

предузима управне радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу 

грађевински инспекцијски надзор на територији градских општина Врачар, Стари град, Палилула и 

Раковица; израђује оперативне планове рада одсека; израђује извештајe, анализе и информацијe и 

друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје предлоге за 
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предузимање одговарајућих мера; организује и координира заједничке акције; остварује сарадњу са 

другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.101 Грађевински инспектор – координатор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Самостално обавља сложене стручне послове инспекцијског надзора над изградњом и 

коришћењем објеката на територији градских општина Врачар, Стари град, Палилула и Раковица, за 

које у складу са законом одобрење издаје град, односно наведене градскe општинe; предузима управне 

радње и налаже управне мере у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски 

надзор; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање 

прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе; координира у 

припреми и извођењу заједничких акција инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим 

инспекцијским службама; обавља студијско-аналитичке послове за потребе одељења и сектора; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспекторе, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.102 Грађевински инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 16 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора над изградњом и коришћењем објеката на 

територији градских општина Врачар, Стари град, Палилула и Раковица, за које у складу са законом 

одобрење издаје град, односно наведене градскe општинe; предузима управне радње и налаже управне 

мере у контроли примене прописа који регулишу грађевински инспекцијски надзор; доноси решења и 

стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за 

учињена кривична дела и привредне преступе; учествује у заједничким акцијама које се организују у 

области инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и анализира стање у области инспекцијског 

надзора; учествује у припреми извештаја и информација; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.103 Послови подршке грађевинској инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Предузима управне радње у контроли примене прописа који регулишу грађевински 

инспекцијски надзор; пружа подршку инспекторима; учествује у заједничким акцијама које се 

организују у области инспекцијског надзора; припрема и обрађује податке и материјале потребне за 

вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања извештаја инспектора; припрема 

податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим и процесуираним пријавама од 

стране инспектора; води евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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 или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом. 

 

Одељење за грађевинску инспекцију V 

 

12.104 Начелник одељења – грађевински инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; предузима управне радње и налаже управне мере у инспекцијском надзору над 

коришћењем и одржавањем зграда у складу са Законом о становању и одржавању зграда и другим 

прописима; прати и проучава стање у области инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање 

одговарајућих мера; утврђује оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, 

израђује извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области 

инспекцијског надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним 

и физичким лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

Одсек инспекцијског надзора 

 

12.105 Шеф одсека – грађевински инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; обједињује и распоређује послове 

на непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење задатака; 

предузима управне радње и налаже управне мере у инспекцијском надзору над коришћењем и 

одржавањем зграда у складу са Законом о становању и одржавању зграда и другим прописима; 

израђује оперативне планове рада одсека; израђује извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и 

аналитичке материјале о стању у области инспекцијског надзора и даје предлоге за предузимање 

одговарајућих мера; организује и координира заједничке акције; остварује сарадњу са другим 

органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања 

инпекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.106 Грађевински инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 13 

Опис посла: Предузима управне радње и налаже управне мере у инспекцијском надзору над 

коришћењем и одржавањем зграда у складу са Законом о становању и одржавању зграда и другим 

прописима; доноси решења и стара се о извршењу донетих решења; подноси захтеве за покретање 

прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела и привредне преступе; учествује у 
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заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и 

анализира стање у области инспекцијског надзора; учествује у припреми извештаја и информација; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

Одељење за урбанистичку инспекцију 

 

12.107 Начелник одељења – урбанистички инспектор 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; обавља послове инспекцијског надзора у контроли примене прописа у области 

просторног планирања и урбанизма на територији града Београда у складу са законом; прати и 

проучава стање у области инспекцијског деловања и даје предлоге за предузимање одговарајућих мера; 

утврђује оперативне планове рада одељења, припрема одговоре на представке, израђује извештајe, 

анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале о стању у области инспекцијског 

надзора; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким 

лицима у циљу ефикасног обављања инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспектора, најмање пет година радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.108 Урбанистички инспектор 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља послове инспекцијског надзора у контроли примене прописа у области 

просторног планирања и урбанизма на територији града Београда у складу са законом; учествује у 

заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; прикупља податке и прати и 

анализира стање у области инспекцијског надзора; учествује у припреми извештаја и информација; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) 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, положен 

испит за инспекторе, најмање три године радног искуства на инспекцијским пословима. 

 

12.109 Послови подршке урбанистичкој инспекцији 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља послове у контроли примене прописа у области просторног планирања и 

урбанизма на територији града Београда у складу са законом; пружа подршку инспекторима; учествује 

у заједничким акцијама које се организују у области инспекцијског надзора; припрема и обрађује 

податке и материјале потребне за вршење инспекцијског надзора; обавља послове обједињавања 

извештаја инспектора; припрема податке за план рада и извештаје о раду; води евиденцију о поднетим 

пријавама; води евиденцију о свим мерама изреченим од стране инспектора; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области техничко-технолошких наука (грађевинско 

инжењерство и архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
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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 или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са 

законом. 

 

Одељење за аналитичке и стручно-оперативне послове 

 

12.110 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; израђује анализе, извештаје, информације и друге стручно-аналитичке 

материјале у области инспекцијског надзора из надлежности сектора; учествује у припреми плана 

инспекцијског надзора грађевинске и урбанистичке инспекције; анализира стања у области 

инспекцијског надзора и предлаже усклађивање плана са проценом ризика инспекцијског надзора; 

припрема саопштења и обавештења за јавност о планираним контролама, о стању у области надзора и 

предузетим мерама у вршењу инспекцијског надзора; припрема одговоре на притужбе на рад 

грађевинских и урбанистичких инспектора и одговоре на новинарска питања из надлежности сектора; 

остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у 

циљу ефикасног обављања послова; 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, положен државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.111 Студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља студијско-аналитичке послове: учествује у изради анализа, извештаја, 

информација, одговора и саопштења, планова и процена у области инспекцијског надзора из 

надлежности сектора; анализира месечне и периодичне извештаје о раду и врши обједињавање 

извештаја организационих целина у сектору; припрема податке за одговоре на притужбе на рад 

инспектора; прати прописе и даје мишљења у вези са применом прописа и општих аката из делокруга 

рада; ради на стварању и ажурирању базе података из надлежности одељења; обавља 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, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.112 Стручно-оперативни послови 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Учествује у припреми анализа, информација и других стручно-аналитичких материјала 

инспекцијског надзора из надлежности сектора; прати прописе и пружа подршку службеницима који 

раде послове у вишим звањима; припрема податке и учествује у изради базе података из надлежности 

одељења; 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, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 
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12.113 Оперативно-евиденциони и технички послови 

Звање: Виши референт Број службеника 1 

Опис посла: Самостално и уз повремени надзор непосредног руководиоца, обавља оперативно-

евиденционе и техничке послове за потребе одељења и сектора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

Одељење за извршење решења грађевинских инспектора 

 

12.114 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; припрема и израђује план извршења решења грађевинских инспектора; стара се 

о наменском коришћењу средстава буџета опредељених за извршење решења; припрема уговоре чији 

је предмет извршење решења грађевинских инспектора; контролише исправност рачуна за извршене 

услуге и радове; припрема решење о трошковима извршења; прати, анализира и проучава нове 

законске и подзаконске прописе и ефекте на делокруг послова; остварује сарадњу са другим органима, 

имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања посла; обавља 

и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука или техничко-

технолошких наука (грађевинско инжењерство и архитектура) 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. 

 

12.115 Управни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Припрема и израђује уговоре чији је предмет извршење решења грађевинских 

инспектора; израђује решења о трошковима извршења и друга акта из оквира одељења; иницира код 

Градског јавног правобранилаштва подношење тужби за накнаду трошкова насталих извршењем 

решења преко другог лица; код надлежног органа иницира наплату новчаних казни изречених у 

поступку извршења решења путем принуде; учествује у припреми планa извршења решења 

грађевинских инспектора, извештајa и информацијa из делокруга одељења; прикупља податке и прати 

и анализира стање у делокругу рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.116 Послови организације извршног поступка 

Звање: Саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Припрема техничку документацију за јавне набавке радова; непосредно присуствује 

извршењу решења и даје упутства извршитељу; сачињава записник о радњама извршења; прикупља 

податке неопходне за спровођење извршења; врши контролу испостављених рачуна за извршене 

радове и услуге; сачињава спецификације неопходних радова и услуга; израђује анализе, извештаје, 

информације и друге стручне материјале из делокруга рада; 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, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у струци. 
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12.117 Подршка пословима организације извршног поступка 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Учествује у припреми техничке документације за јавне набавке радова; непосредно 

присуствује извршењу решења; прикупља податке неопходне за спровођење извршења; пружа 

подршку службеницима који раде послове у вишем звању у поступку контроле испостављених рачуна 

за извршене радове и услуге и сачињавања спецификације неопходних радова и услуга; ажурира базе 

података за потребе анализа, извештаја и информација из делокруга одељења; 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, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 

 

12.118 Оперативно-технички послови организације извршног поступка 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 6 

Опис посла: Врши припреме, обавештавање и координацију субјекта који учествују у извршењу; 

непосредно присуствује извршењу; учествује у сачињавању записника о поступку извршења; припрема 

податке и информације неопходне за спровођење извршења решења; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.119 Послови спровођења извршног поступка 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 4 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге послове у поступку спровођења извршења 

решења; непосредно присуствује извршењу решења и предузима потребне радње; обавља послове 

премеравања и снимања терена за потребе других служби и за потребе откривања и сузбијања 

бесправне градње; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

СЕКТОР ЗА НОРМАТИВНЕ, УПРАВНО-НАДЗОРНЕ, УПРАВНО-ПРАВНЕ И ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ 

 

12.120 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, планира и организује рад сектора; обавља најсложеније стручне послове из 

надлежности сектора; распоређује послове у сектору, даје неопходна упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; координира и надзире рад одељењa у саставу сектора и усклађује рад сектора са потребама и 

радом других сектора у Секретаријату; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске 

прописе и ефекте на делокруг послова; припрема нормативна акта, стручна мишљења о нацртима и 

предлозима општих аката и мишљења у вези са применом прописа и општих аката; врши анализу 

описа послова радних места у Секретаријату и њихово правилно разврставање у звања и припрема 

израду предлога организације и систематизације радних места; прати примену закона и других прописа 

који се односе на приступ информацијама од јавног значаја и припрема одговоре на захтеве за 

информације од јавног значаја из надлежности Секретаријата; прати примену закона и интерних 

прописа који се односе на заштиту података о личности; остварује сарадњу са другим организационим 

јединицама Градске управе, органима, организацијама и установама изван Градске управе и ресорним 

министарствима; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
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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 седам година радног искуства у струци. 

 

Одељење за нормативне и управно-надзорне послове 

 

12.121 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; обавља најсложеније стручне послове из надлежности одељења (нормативно-

правне послове: припрема нормативних аката, стручних мишљења о нацртима и предлозима општих 

аката и мишљења у вези са применом прописа и општих аката; управно-правне послове: решава 

најсложеније управне предмете: у другостепеном управном поступку из области комуналних 

инспекција градских општина; даје неопходна упутства за рад и пружа стручну помоћ у изради 

првостепених управних аката комуналне инспекције, инспекције за заштиту животне средине, водне и 

туристичке инспекције из надлежности овог Секретаријата; прати, анализира и проучава нове законске 

и подзаконске прописе и ефекте на делокруг послова; израђује планове рада одељења, извештајe, 

анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале; остварује сарадњу са другим 

органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања 

надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.122 Нормативни и управно-надзорни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Припрема нацрте нормативних аката, прибавља мишљења и разматра примедбе и 

мишљења других органа на нацрте и предлоге прописа и општих аката; остварује непосредан надзор 

увидом у управне предмете комуналне инспекције градске општине и предлаже мере за побољшање 

законитости и ефикасности; припрема инструкције градским општина у примени прописа; учествује у 

припреми појединачних управних аката у другостепеном управном поступку по жалбама на одлуке 

комуналних инспекција градских општина, одлука по ванредним правним средствима и других аката; 

одговора на тужбе у управним споровима; представља секретаријат на јавним расправама пред 

Управним судом; пружа стручну помоћ комуналним инспекторима градских општина; припрема 

анализе, извештаје, информације, стручне и аналитичке материјале; прати прописе и даје мишљење у 

вези са применом прописа и општих аката из надлежности органа; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.123 Управно-надзорни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис посла: Остварује непосредан надзор увидом у управне предмете комуналне инспекције градске 

општине и предлаже мере за побољшање законитости и ефикасности; даје мишљење у примени 

прописа комуналним инспекцијама градских општина; израђује појединачна управна акта у 

другостепеном управном поступку по жалбама на одлуке комуналних инспекција градских општина, 

одлуке по ванредним правним средствима, одговоре на тужбе у управним споровима; учествује у 

припреми нацрта нормативних аката; прати прописе и припрема мишљења за примену прописа; 

израђује анализе, извештаје, информације и друге стручне материјале из делокруга рада; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: 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. 

 

Одељење за управно-правне послове за комунални и саобраћајни инспекцијски надзор и 

туристичку инспекцију 

 

12.124 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; обавља најсложеније стручне послове из надлежности одељења (управно-

правне послове: решава најсложеније управне предмете у првостепеном управном поступку и 

нормативно-правне послове: припрема нормативна акта, стручна 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 и ефекте на делокруг послова; израђује планове рада одељења, 

извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале; остварује сарадњу са 

другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

Одсек за управно-правне послове за комунални и саобраћајни инспекцијски надзор 

 

12.125 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад службеника у одсеку обавља сложене стручне послове у првостепеном 

управном поступку из области комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора; припрема 

нормативна акта и стручна мишљења о примени прописа и општих аката; прати, анализира и проучава 

нове законске и подзаконске прописе; предлаже мере за повећање ефикасности у раду; припрема 

анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале из делокруга рада; обавља 

пословну комуникацију унутар и изван органа, чија је сврха прикупљање или размена информација; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.126 Управно-правни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Израђује управна и друга појединачна акта у првостепеном управном поступку из 

области комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора (захтеви за покретање прекршајног 

поступка, пријаве за учињена кривична дела, привредни преступи, пријаве суду части, жалбе на 

решења Суда за прекршаје); разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у 

првостепеном поступку и даје инструкције за поступање првостепеног органа по жалби; координира у 

поступку припреме нацрта свих нормативних аката; прати прописе и припрема инструкције за примену 

прописа; представља секретаријат код Прекршајног суда у поступку покренутом по захтеву надлежног 

инспектора секретаријата; код Градског јавног правобранилаштва иницира подношење тужби за 

накнаду трошкова насталих извршењем решења преко другог лица; код надлежног органа иницира 
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наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде; припрема анализе, 

извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале из делокруга рада; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.127 Управни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис посла: Израђује управна и друга појединачна акта у првостепеном управном поступку из 

области комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора (захтеви за покретање прекршајног 

поступка, пријаве за учињена кривична дела, привредни преступи, пријаве суду части, жалбе на 

решења Суда за прекршаје); разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у 

првостепеном поступку и даје мишљење за поступање првостепеног органа по жалби; прати прописе и 

припрема мишљења за примену прописа; учествује у припреми нацрта свих нормативних аката; 

израђује анализе, извештаје, информације и друге стручне материјале из делокруга рада; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.128 Послови подршке управним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Учествује у изради управних и других појединачних аката у првостепеном управном 

поступку из области комуналног и саобраћајног инспекцијског надзора и разматрању жалби 

изјављених на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку; прати прописе и пружа 

подршку у припреми мишљења за примену прописа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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 или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом. 

 

Одсек за управно-правне послове за инспекцијски надзор над трговином и туризмом 

 

12.129 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад службеника у одсеку; обавља сложене стручне послове у првостепеном 

управном поступку из области инспекцијског надзора над трговином и туризмом; припрема 

нормативна акта и стручна мишљења о примени прописа и општих аката; прати, анализира и проучава 

нове законске и подзаконске прописе; предлаже мере за повећање ефикасности у раду; припрема 

анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале из делокруга рада; обавља 

пословну комуникацију унутар и изван органа, чија је сврха прикупљање или размена информација; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 
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12.130 Управни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Израђује управна и друга појединачна акта у првостепеном управном поступку из 

области инспекцијског надзора над трговином и туризмом (захтеви за покретање прекршајног 

поступка, пријаве за учињена кривична дела, привредни преступи, пријаве суду части, жалбе на 

решења Суда за прекршаје); разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у 

првостепеном поступку и даје мишљење за поступање првостепеног органа по жалби; прати прописе и 

припрема мишљења за примену прописа; код Градског јавног правобранилаштва иницира подношење 

тужби за накнаду трошкова насталих извршењем решења преко другог лица; код надлежног органа 

иницира наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде; учествује у 

припреми нацрта свих нормативних аката; припрема извештаје, информације и друге стручне 

материјале из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.131 Послови подршке управним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Учествује у изради управних и других појединачних аката у првостепеном управном 

поступку из области инспекцијског надзора над трговином и туризмом; учествује у разматрању жалби 

изјављених на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку; прати прописе; пружа 

подршку у припреми мишљења за примену прописа; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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 или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом. 

 

Одељење за управно-правне послове инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције 

 

12.132 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; обавља најсложеније стручне послове из надлежности одељења (управно-

правне послове: решава најсложеније управне предмете у првостепеном управном поступку и 

нормативно-правне послове: припрема нормативна акта, стручна 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 и ефекте на делокруг послова; израђује планове рада одељења, 

извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале; остварује сарадњу са 

другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

Одсек за управно-правне послове инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције 

 

12.133 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека; пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад службеника у одсеку; обавља сложене стручне послове у првостепеном 
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управном поступку из области инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције; припрема 

нормативна акта и стручна мишљења о примени прописа и општих аката; прати, анализира и проучава 

нове законске и подзаконске прописе; предлаже мере за повећање ефикасности у раду; припрема 

анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале из делокруга рада; обавља 

пословну комуникацију унутар и изван органа, чија је сврха прикупљање или размена информација; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.134 Управни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 4 

Опис посла: Израђује управна и друга појединачна акта у првостепеном управном поступку из 

области инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције (захтеви за покретање 

прекршајног поступка, пријаве за учињена кривична дела, привредни преступи, пријаве суду части, 

жалбе на решења Суда за прекршаје); разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе инспектори у 

првостепеном поступку и даје мишљење за поступање првостепеног органа по жалби; прати прописе и 

припрема мишљења за примену прописа; код Градског јавног правобранилаштва иницира подношење 

тужби за накнаду трошкова насталих извршењем решења преко другог лица; код надлежног органа 

иницира наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде; учествује у 

припреми нацрта свих нормативних аката; припрема извештаје, информације и друге стручне 

материјале из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.135 Послови подршке управним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Учествује у изради управних и других појединачних аката у првостепеном управном 

поступку из области инспекције за заштиту животне средине и водне инспекције; учествује у 

разматрању жалби изјављених на одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку; прати 

прописе; пружа подршку у припреми мишљења за примену прописа; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: 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 или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом. 

 

Одељење за управно-правне послове за грађевинску и урбанистичку инспекцију 

 

12.136 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; обавља најсложеније стручне послове у првостепеном управном поступку из 

области грађевинске и урбанистичке инспекције; припрема нормативна акта, стручна мишљења о 

нацртима и предлозима општих аката и мишљења у вези са применом прописа и општих аката из 

делокруга послова; прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске прописе и ефекте на 

делокруг послова; израђује планове рада одељења, извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и 

аналитичке материјале; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним 
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и физичким лицима у циљу ефикасног обављања надзора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: 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. 

 

Одсек за управно-правне послове 

 

12.137 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека, пружа стручна упутства, 

координира и надзире рад службеника у одсеку; обавља сложене стручне послове у првостепеном 

управном поступку из области грађевинске и урбанистичке инспекције; разматра жалбе изјављене на 

одлуке које доносе инспектори у првостепеном поступку, даје инструкције за поступање првостепеног 

органа по жалби и сачињава одговоре на тужбе; обавља нормативне послове, прати примену прописа 

из надлежности грађевинског и урбанистичког инспекцијског надзора, припрема и израђује 

иницијативе за измену прописа које примењују грађевинска и урбанистичка инспекција; припрема 

анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале из делокруга рада; обавља 

пословну комуникацију унутар и изван органа, чија је сврха прикупљање или размена информација; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.138 Управно-правни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Израђује управна и друга појединачна акта у првостепеном управном поступку у 

предметима грађевинске инспекције и урбанистичке инспекције (решења, закључака, захтева за 

покретање прекршајног поступка, пријава за привредне преступе, кривичних пријава, пријава Суду 

части, жалби на решења Прекршајног суда); разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе 

инспектори у првостепеном поступку, даје инструкције за поступање првостепеног органа по жалби и 

сачињава одговоре на тужбе; код Градског јавног правобранилаштва иницира подношење тужби за 

накнаду трошкова насталих извршењем решења преко другог лица; код надлежног органа иницира 

наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде; обавља нормативне 

послове, прати примену прописа из надлежности грађевинског и урбанистичког инспекцијског 

надзора, припрема иницијативе за измену прописа које примењују грађевинска и урбанистичка 

инспекција; израђује анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале из 

делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.139 Управни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 9 

Опис посла: Израђује управна и друга појединачна акта у првостепеном управном поступку у 

предметима грађевинске инспекције и урбанистичке инспекције (решења, закључака, захтева за 

покретање прекршајног поступка, пријава за привредне преступе, кривичних пријава, пријава Суду 

части, жалби на решења Прекршајног суда); разматра жалбе изјављене на одлуке које доносе 

инспектори у првостепеном поступку, даје предлоге за поступање првостепеног органа по жалби и 

припрема одговоре на тужбе; код Градског јавног правобранилаштва иницира подношење тужби за 
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накнаду трошкова насталих извршењем решења преко другог лица; код надлежног органа иницира 

наплату новчаних казни изречених у поступку извршења решења путем принуде; учествује у поступку 

припреме нацрта нормативних аката; израђује анализе, извештаје, информације и друге стручне 

материјале из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.140 Послови подршке управним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 4 

Опис посла: Учествује у изради управних и других појединачних аката у првостепеном управном 

поступку у предметима грађевинске инспекције и урбанистичке инспекције и пружа подршку 

службеницима који раде послове у вишим звањима; прати прописе из надлежности грађевинског и 

урбанистичког инспекцијског надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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 или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом. 

 

Одељење за другостепени управни поступак из грађевинске области 

 

12.141 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; обавља најсложеније стручне послове из надлежности одељења (нормативно-

правне послове: припрема нормативних аката, стручних мишљења о нацртима и предлозима општих 

аката и мишљења у вези са применом прописа и општих аката; управно-правне послове: решава 

најсложеније управне предмете у другостепеном управном поступку); прати, анализира и проучава 

нове законске и подзаконске прописе и ефекте на делокруг послова; израђује планове рада одељења, 

извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале; остварује сарадњу са 

другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

Одсек за другостепени управни поступак из грађевинске области 

 

12.142 Шеф одсека 

Звање: самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одсека, пружа стручну помоћ, координира и надзире 

рад запослених у одсеку; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова из 

делокруга одсека; обавља најсложеније стручне послове из надлежности одељења (нормативно-правне 

послове: припрема нормативних аката, стручних мишљења о нацртима и предлозима општих аката и 

мишљења у вези са применом прописа и општих аката; управно-правне послове: решава најсложеније 

управне предмете у другостепеном управном поступку); прати, анализира и проучава нове законске и 

подзаконске прописе и ефекте на делокруг послова; израђује планове рада одсека, извештајe, анализе и 

информацијe и друге стручне и аналитичке материјале; остварује сарадњу са другим органима, 
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имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног обављања надзора; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.143 Управно-правни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 6 

Опис посла: Израђује појединачна управна акта у другостепеном управном поступку по жалбама на 

одлуке органа управе надлежних за грађевинске послове градских општина Врачар, Чукарица, Нови 

Београд, Звездара, Вождовац, Лазаревац, Барајево, Сурчин и Сопот; припрема решења по основу 

службеног надзора; одлуке по ванредним правним средствима; решења по пресудама Управног суда; 

одговоре на тужбе у управним споровима и друге акте; прати прописе, даје мишљење у вези са 

применом прописа и општих аката из надлежности органа и учествује у изради нормативних аката; 

припрема анализе, извештаје, информације, стручне и аналитичке материјале; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.144 Управни послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Израђује појединачна управна акта у другостепеном управном поступку поводом 

изјављених жалби на одлуке органа управе надлежних за грађевинске послове градских општина 

Врачар, Чукарица, Нови Београд, Звездара, Вождовац, Лазаревац, Барајево, Сурчин и Сопот; израђује 

решења по основу службеног надзора; одлуке по ванредним правним средствима; решења по 

пресудама Управног суда; израђује одговоре на тужбе у управним споровима и друге акте; учествује у 

припреми нацрта свих нормативних аката; учествује у припреми извештаја и информација; прати 

прописе и даје мишљење у вези са применом прописа и општих аката из надлежности органа; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.145 Послови подршке управним пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Учествује у изради појединачних управних аката у другостепеном управном поступку из 

делокруга одељења; прати прописе и пружа подршку службеницима који раде послове у вишим 

звањима; учествује у припреми мишљења у вези са применом прописа и општих аката; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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 или најмање пет година 

проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом. 
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12.146 Стручно-евиденциони и административни послови 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља стручне, евиденционо-документационе и статистичке послове из делокруга 

сектора; евидентира, прати и ажурира податке о броју жалби изјављених на првостепене одлуке 

градских општина и начину решавања по жалбама у другостепеном управном поступку; прати и 

ажурира податке о броју тужби на одлуке другостепеног органа и начину решавања Управног суда по 

тужбама; стара се о достављању другостепених одлука и списа предмета првостепеном органу, 

односно Управном суду; припрема и обрађује податке потребне за израду извештаја, информација и 

стручно-аналитичких материјала из надлежности сектора; обавља административно-канцеларијске и 

техничке послове за потребе сектора - преузима пошту преко доставне књиге од писарнице, доставља 

примљене предмете, поднеске и другу пошту руководиоцима, раздужује окончане предмете у 

доставној књизи и исте упућује писарници ради архивирања, врши експедицију поште уписивањем у 

књигу ради доставе, прима и распоређује доставнице; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

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, најмање три године радног искуства у струци. 

 

Одељење за правне, аналитичке и административне послове 

 

12.147 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, планира и организује рад одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад службеника у одељењу; обавља сложене стручне послове из надлежности одељења; прати 

прописе из радних односа и обавештава запослене о њиховој примени; организује активности сектора 

у Секретаријату у области радних односа (радни циљеви, оцењивање, напредовање, стручно 

усавршавање, испуњење посебних услова радног места и др.), стара се о њиховој реализацији и 

успостављању евиденција са подацима о службеницима; израђује нормативна акта и стручна мишљења 

из делокруга одељења; израђује предлог организације и систематизације радних места у Секретаријату 

и предлог интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места; припрема предлог одговора на 

захтеве за информације од јавног значаја из надлежности секретаријата; израђује план рада одељења, 

извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и аналитичке материјале; остварује сарадњу са 

другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним и физичким лицима у циљу ефикасног 

обављања надзора; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

Одсек за правне и аналитичке послове 

 

12.148 Шеф одсека 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека, распоређује послове на 

непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење послова; 

израђује решења и друга појединачна акта из области радних односа, контролише евидентиране 

податке о службеницима, прати испуњење обавезе за полагање државног стручног испита, испита за 

инспекторе и посебног стручног испита за тржишног инспектора; у сарадњи са секторима, израђује 

план коришћења годишњих одмора, програм обука и стручног усавршавања запослених и пружа 

стручну помоћ у поступку израде радних циљева и оцењивања запослених; учествује у изради 

предлога организације и систематизације радних места у Секретаријату и нормативних аката; 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 града Београда; обавља пословну комуникацију унутар и изван органа, чија је сврха 
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прикупљање или размена информација; израђује извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и 

аналитичке материјале из делокруга рада и обавља друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.149 Правни и аналитички послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Израђује решења и друга појединачна акта из области радних односа; прибавља податке, 

припрема предлог плана коришћења годишњих одмора и обједињује радне циљеве и извештаје о 

оцењивању запослених у Секретаријату; прати потребе и припрема предлоге за ангажовање 

незапослених лица ради обављања привремених и повремених послова; спроводи поступак издавања, 

уништавања и оглашавања ништавим службених легитимација инспектора; сачињава извештаје о 

кадровској структури запослених по врсти инспекције и пратећим пословима; припрема податке ради 

израде предлога одговора на захтеве за информације од јавног значаја из надлежности секретаријата; 

стара се о интерној персоналној документацији запослених; припрема извештаје, анализе, планове и 

друге стручне и аналитичке материјале из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.150 Подршка правним и аналитичким пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Учествује у изради појединачних аката из области радних односа; прати прописе и пружа 

подршку службеницима у вишем звању; учествује у изради извештаја, анализа, планова и других 

стручних и аналитичких материјала из делокруга рада; 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, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 

 

12.151 Стручно-евиденциони послови 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља евиденционо-документационе и статистичке послове из делокруга одељења; 

евидентира, прати и ажурира податке о кадровској структури запослених по врсти инспекције и 

пратећим пословима, приливу и одливу запослених, коришћењу годишњих одмора, коришћењу 

плаћеног одсуства, повредама на раду; државним стручним испитима, испитима за инспекторе и 

посебним стручним испитима за тржишног инспектора; обукама и стручним усавршавањима 

запослених; оцењивању запослених; ангажованим лицима и врсти посла по уговорима о обављању 

привремених и повремених послова; води регистар службених легитимација инспектора; врши 

контролу евиденција присутности на раду запослених и ангажованих лица, требовања за БУС-плус, 

требовања материјала и опреме за потребе Секретаријата; ажурира базе података за потребе припрема 

анализа и извештаја; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

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, најмање три године радног искуства у струци. 
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12.152 Административно-оперативни и евиденциони послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља административно-евиденционе и техничке послове за потребе Секретаријата, 

који се односе на: израду евиденција присутности на раду запослених и ангажованих лица (карнет), 

требовање за БУС-плус, требовање материјала и опреме; обезбеђење евиденционих картица 

запослених; води евиденцију о задужењима за чување и употребу печата Секретаријата; обавља 

административно-канцеларијске послове за потребе сектора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

Одсек за административне послове 

 

12.153 Шеф одсека 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи одсеком и непосредно организује рад одсека, распоређује послове на 

непосредне извршиоце и стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова; планира 

послове у одсеку, пружа стручна упутства, даје инструкције запосленима за извршење послова; 

организује обављање административно-канцеларијских послова за потребе свих сектора у 

Секретаријату, а по потреби обавља и административно-канцеларијске послове; предлаже мере за 

унапређење евиденције о предметима и усаглашава стање са писарницом; припрема извештаје о 

ажурности у решавању управних предмета и усаглашава са евиденцијом писарнице; припрема 

извештаје о раду одсека; обавља пословну комуникацију унутар и изван органа, чија је сврха 

прикупљање или размена информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.154 Административно-канцеларијски послови 

Звање: Виши референт Број извршилаца: 8 

Опис посла: Обавља административно-канцеларијске, техничке и друге послове за потребе сектора у 

Секретаријату: 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; усаглашава евиденцију предмета са евиденцијом 

писарнице и припрема податке потребне за израду извештаја о раду; чува печат Секретаријата којим је 

задужен; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.155 Административно-технички послови 

Звање: Референт Број извршилаца: 2 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге рутинске послове из делокруга рада, уз 

повремени надзор непосредног руководиоца и упутства службеника са вишим звањем; прима, 

евидентира и отпрема пошту преко пријемних и доставних књига; води књиге за доставу поште и 

припрема предмете за архивирање; врши унос података у електронској бази података о предметима; 

евидентира податке потребне за израду извештаја о раду; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.156 Послови подршке административним пословима 

Звање: Млађи референт Број извршилаца: 3 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге најједноставније рутинске послове из 

делокруга рада, уз стални надзор непосредног руководиоца и упутства службеника са вишим звањем; 

прима, евидентира и отпрема пошту; води књиге за доставу поште и припрема предмете за 
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архивирање; врши унос података у електронској бази података о предметима; евидентира податке 

потребне за израду извештаја о раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит и 

завршен приправнички стаж. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

12.157 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, организује и планира рад одељења, пружа стручну помоћ, координира и 

надзире рад запослених у одељењу; стара се за благовремено, правилно и законито обављање послова 

из делокруга одељења; обавља најсложеније стручне послове из надлежности одељења; припрема план 

прихода и расхода, измене финансијског плана, односно апропријација, планирање, спровођење и 

реализација јавних набавки и др.; обавља послове билансирања јавних потреба по појединим врстама 

јавних расхода, квартално праћење и извештавање о укупним средствима финансијског плана 

Секретаријата и прати остварења планираних прихода који се односе на финансијски план 

Секретаријата; припрема извештаје о кретању средстава финансијског плана за потребе Секретаријата 

за финансије: прати, анализира и проучава нове законске и подзаконске прописе и ефекте на делокруг 

послова; израђује планове рада одељења, извештајe, анализе и информацијe и друге стручне и 

аналитичке материјале; остварује сарадњу са другим органима, имаоцима јавних овлашћења, правним 

и физичким лицима у циљу ефикасног обављања надзора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или 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. 

 

12.158 Послови планирања и реализације јавних набавки 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља сложене стручне послове јавних набавки који се односе на: планирање јавне 

набавке, израду конкурсне документације; израду аката у поступку јавне набавке и уговора о јавној 

набавци; прати извршења јавне набавке, реализацију уговора по спроведеним поступцима јавних 

набавки; учествује у раду комисија за спровођење поступака јавних набавки и обавља друге поступке 

који су повезани са поступком јавне набавке; сарађује са Службом за централизоване јавне набавке и 

контролу набавки; припрема анализе, извештаје, информације, стручне и аналитичке материјале из 

делокруга рада; прати прописе из делокруга рада и даје мишљење у вези са применом прописа и 

општих аката; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или 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. 

 

12.159 Послови јавних набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Учествује у планирању јавних набавки и изради конкурсне документације; израђује акте 

у поступку јавне набавке и уговоре о јавној набавци; прати извршења јавне набавке и друге поступке 

који су повезани са поступком јавне набавке; сарађује са Службом за централизоване јавне набавке и 

контролу набавки; учествује у припреми извештаја, програма, стручних материјала, анализа и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
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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. 

 

12.160 Економско-финансијски послови 

Звање: Саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Припрема финансијски план; прати реализацију планираних прихода и расхода; учествује 

у припреми уговора и прати њихову реализацију; припрема месечне квоте расхода; сачињава наредбе 

за књижење, захтеве и решења за пренос средстава; сачињава нацрте финансијских планова; израђује 

извештаје, програме, стручне материјале, анализе и информације; води евиденцију трошкова, 

евиденцију издатих и наплаћених прекршајних налога; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или 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. 

 

12.161 Послови подршке економско-финансијским пословима 

Звање: Млађи саветник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Прати реализацију планираних прихода и расхода; прати реализацију уговора; учествује 

у припреми месечне квоте расхода, припрема наредбе за књижење, захтеве и решења за пренос 

средстава; израђује извештаје, програме, стручне материјале, анализе и информације; води евиденцију 

трошкова, евиденцију издатих и наплаћених прекршајних налога; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или 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 или најмање 

пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом. 

 

12.162 Послови набавки 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Припрема податке и информације и обавља поједине радње у вези са планирањем 

набавки, израдом конкурсне документације, израдом аката у поступку набавке, израдом уговора о 

набавци, праћењем извршења набавке и другим поступцима који су повезани са поступком набавке; 

води евиденцију о набавкама; сарађује са организационим јединицама Градске управе за послове 

централизоване јавне набавке и контролу набавки; учествује у припреми извештаја, програма, 

стручних материјала и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

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, најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.163 Подршка пословима набавки 

Звање: Млађи сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Обавља једноставније стручне и административно-техничке послове набавки, уз надзор, 

упутства и детаљна усмерења службеника у вишим звањима – учествује у припреми података и 

информација у вези са планирањем набавки; учествује у изради конкурсне документације, аката у 

поступку набавке, уговора о набавци и другим поступцима који су повезани са поступком набавке; 

прати извршење набавке; учествује у изради евиденције о набавкама и припреми извештаја, програма, 

стручних материјала и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

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. 
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СЕКТОР ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

 

12.164 Начелник комуналне милиције – руководилац Сектора 

Звање: Виши саветник                                                                                                         Број службеника:1 

Опис послова: Сагласно Одлуци о Градској управи града Београда и Закону о комуналној милицији. 

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 студијама на 

факултету и најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит; 

положен испит за комуналног милиционара, у складу са чланом 16. став 1. Закона о комуналној 

милицији. 

 

ПОДРУЧНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА БЕОГРАД 

 

12.165 Шеф Подручне организационе јединице Београд 

Звање: Виши саветник                                                         Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује, планира и координира рад комуналних милиционара, врши 

надзор, контролу њиховог рада и контролу употребе средстава принуде о чему одмах обавештава и 

подноси извештај начелнику комуналне милиције, као и извештаје о раду ПОЈ-а Београд; врши 

безбедоносну процену извршења послова и одобрених асистенција; о стању у ПОЈ-у Београд по 

појединим областима, редовно, на састанцима анализира рад, а уочене пропусте и недостатке у раду 

одмах отклања; сачињава планове рада ПОЈ-а Београд, стара се о законитом и благовременом 

обављању послова комуналне милиције, ажурном и правилном вођењу прописаних евиденција и 

благовременом уносу предмета и података у апликације Сектора, може непосредно да обавља послове 

комуналног милиционара, обавља и друге послове по налогу руководиоца; даје смернице комуналним 

милиционарима о примени прописа из делокруга надзора, контроле, упозорења, усменог наређења, 

употребе средстава принуде, деловања у пружању асистенција; предлаже и припрема мере за 

спречавање нарушавања комуналног реда, координира и контролише рад Одељења ПОЈ-а Београд и 

комуналних милиционара, проверава притужбе на рад комуналних милиционара и предузима 

одговарајуће мере; проучава последице утврђеног стања у одговарајућој комуналној области; утврђује 

проблеме и предлаже мере за решавање идентификованих проблема, сарађује са другим ужим 

унутрашњим јединицама у Сектору, другим секторима у Секретаријату,  организационим јединицама 

Градске управе, као и органима, организацијама и установама изван Градске управе; обавља и друге 

послове по налогу начелника комуналне милиције. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне 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; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; положен 

испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.166 Заменик шефа Подручне организационе јединице Београд 

Звање: Виши саветник                                             Број службеника: 1 

Опис послова: Помаже у раду шефу ПОЈ–а Београд у складу са смерницама начелника комуналне 

милиције, може непосредно да обавља послове комуналне милиције; обавља и одређене послове из 

делокруга комуналне милиције и то: даје смернице комуналним милиционарима о примени прописа из 

делокруга надзора, контроле, упозорења, усменог наређења, употребе средстава принуде, деловања у 

пружању асистенција, предлаже и припрема мере за спречавање нарушавања комуналног и другог 

законом уређеног реда; стара се о законитом и благовременом обављању послова комуналне милиције, 

ажурном и правилном вођењу прописаних евиденција и благовременом уносу предмета и података у 

апликације Сектора, сарађује са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, другим секторима у 

Секретарујату, организaционим јединицама Градске управе, као и органима, организацијама и 

установама изван Градске управе; обавља и друге послове по налогу шефа ПОЈ-а Београд и начелника 

комуналне милиције. 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области правне науке на основним 
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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; положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; положен 

испит за комуналног милиционара, возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.167 Координатор послова одељења Подручне организационе јединице Београд 

Звање: Виши саветник                                             Број службеника: 1 

Опис послова: Помаже у раду шефу ПОЈ-а и заменику шефа ПОЈ-а Београд у координацији Одељења 

чијим радом координира у оквиру смерница начелника комуналне милиције; може непосредно да 

обавља послове комуналне милиције; даје смернице комуналним милиционарима о примени прописа 

из делокруга надзора, контроле, упозорења, усменог наређења, употребе средстава принуде, деловања 

у пружању асистенција, предлаже и припрема мере за спречавање нарушавања комуналног реда; 

сарађује са другим ужим унутрашњим јединицима у Сектору, другим секторима у Секретаријату, 

организационим јединицама Градске управе, као и органима, организацијама и установама изван 

Градске управе; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда и друге послове по налогу начелника комуналне милиције, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

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; најмање седам 

година радног искуства у струци; положен државни стручни испит, положен испит за комуналног 

милиционара, возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

Одељење Београд Оперативни центар 

 

12.168 Начелник одељења - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                       Број службеника: 1 

Опис послова: У складу са смерницама шефа ПОЈ-а Београд и начелника комуналне милиције 

организује, координира и усклађује рад у Одељењу, врши контролу и даје смернице комуналним 

милиционарима за извршавање послова; прати прописе; израђује анализе, извештаје и информације из 

делокруга Одељења; стара се о законитом и благовременом обављању послова у Одељењу, ажурном и 

правилном вођењу прописаних евиденција и благовременом уносу предмета и података у апликације 

Сектора. Остварује сталну пословну комуникацију са ужим унутрашњим јединицама у Сектору, а са 

органима инспекције Градских општина и Града и полиције када је потребно да се пренесу 

информације за остваривање успешног рада Одељења. Самостално обавља најсложеније послове из 

оквира Одељења; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

Одсек Оперативног центра 

 

12.169 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека; планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; редовно подноси извештај о раду Одсека; обавља најсложеније 

послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара у смени; предлаже мере за 

побољшање ефикасности; израђује писани дневни и недељни извештај о раду; остварује сталну 

пословну комуникацију унутар ПОЈ-а Београд, а са органима инспекције Градских општина и Града и 

полиције када је потребно да се пренесу информације за остваривање успешног рада Одсека; у случају 
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потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.170 Комунални милиционар - Послови извештавања и информисања у Оперативном   центру 

Звање: Саветник                        Број службеника:7 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену и са Одсеком за планирање послова и координацију 

у Одељењима Београд Центар, Београд Север - Исток, Београд Југ и Београд Запад; упознаје са радом и 

догађајима претходне смене и са бројним стањем у ПОЈ-у Београд, најважнијим пословима и 

реализацијом планираних послова, наређења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање 

припадника комуналне милиције на дужности у оквиру ПОЈ-а Београд; прати сва дешавања на терену, 

координира рад и по потреби упућује комуналне милиционара на извршење хитних послова; издаје 

послове путем средстава везе и прати извршење издатих послова, води евиденцију примљених и 

реализованих пријава грађана. Размењује информације са надлежним инспекцијским службама, 

прикупља и размењује битне информације з а  непосредан рад, прати реализацију асистенције у складу 

са планом асистенције; по потреби врши корекцију дневног плана ангажовања патрола, врши пријем 

усмених и писаних извештаја патролa; води рачуна да се све евиденције, извештаји и друга документа 

чувају у складу са прописима о канцеларијском пословању; израђује дневне извештаје о раду; у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.171 Комунални милиционар - Послови припреме извештаја у Оперативном центру 

Звање: Саветник                       Број службеника: 5 

Опис послова: Послове обавља на телефону и персоналном рачунару; води евиденцију примљених 

пријава и друге евиденције из делокругa ПОЈ-а Београд и сачињава извештаје за потребе Оперативног 

центра; пружа потребна обавештења грађанима; израђује извештај о раду смене на дужности; прима 

послове и инструкције и упознаје остале комуналне милиционаре о задатим пословима. Размењује 

информације са надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује битне информације за 

непосредан рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.172 Комунални милиционар - Контролор оператер на радио везама 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 6 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену и са Одсеком за планирање послова и 

координацију у Одељењима Београд Центар, Београд Север - Исток, Београд Југ и Београд Запад; врши 

контролу пријава о комуналним проблемима и прати њихову реализацију; упознаје са радом и 

догађајима претходне смене и са бројним стањем у ПОЈ-у Београд, тежишним пословима и 

реализацијом планираних послова, наређења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање 

припадника комуналне милиције на дужности у оквиру ПОЈ-а Београд, прати сва дешавања на терену; 
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издаје послове путем средстава везе и прати извршење издатих послова, води дневник примљених и 

реализованих пријава грађана; прати реализацију асистенције у складу са планом асистенције; врши 

пријем усмених и писаних извештаја патролa, води рачуна да се све евиденције, извештаји и друга 

документа чувају у складу са прописима о канцеларијском пословању; израђује дневне извештаје о 

раду. Размењује информације унутар и изван Сектора , прикуља и размењује информације потребне за 

оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 

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; завршен приправнички стаж или 

најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом; положен 

државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.173 Комунални милиционар - Контролор оператер на телефонским везама 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 5 

Опис послова: Врши контролу и унос података у базе и апликације Сектора; даје предлоге за измене и 

побољшање прописа кроз практичан рад; пружа потребне информације грађанима на њихов упит; 

попуњава и даје статистичке податке о учинку смене; анализира и израђује извештај о раду смене на 

дужности. Размењује информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за 

оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.174 Комунални милиционар - Стручни оператер на радио везама 

Звање: Сарадник                       Број службеника: 4 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену и са Одсеком за планирање послова и координацију 

у Одељењима Београд Центар, Београд Север - Исток, Београд Југ и Београд Запад; упознаје са радом и 

догађајима претходне смене и са бројним стањем у ПОЈ-у Београд, тежишним пословима и 

реализацијом планираних послова, примене овлашћења и асистенција; води тачно и ажурно бројно 

стање припадника комуналне милиције на дужности у оквиру ПОЈ-а Београд, прати сва дешавања на 

терену; координира рад и по потреби упућује комуналне милиционаре на извршење хитних послова, 

издаје послове путем средстава везе и прати извршење издатих послова; води дневник примљених и 

реализованих пријава грађана, прати реализацију асистенције у складу са планом асистенције; по 

потреби врши корекцију дневног плана ангажовања патрола; врши пријем усмених и писаних 

извештаја патролa, води рачуна да се евиденције, извештаји и друга документа чувају у складу са 

прописима о канцеларијском пословању, израђује дневне извештаје о раду. Размењује информације са 

надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује информације за непосредан рад; у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: 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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.175 Комунални милиционар - Стручни оператер на телефонским везама 

Звање: Сарадник                       Број службеника: 4 

Опис послова: Врши пријем и контролу пријава из делокругa Сектора; води евиденције примљених 

пријава, обавештења и информација датих странкама; води евиденцију прослеђених пријава другим 
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органима; припрема податке и информације од значаја за рад комуналних милиционара на дужности; 

израђује извештај о раду смене на дужности; одговара на позиве грађана. Размењује и прикупља 

информације унутар Одсека и са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, а повремено и са 

надлежним инспекцијским службама; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на 

територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: 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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.176 Комунални милиционар - Оператер на радио везама 

Звање: Млађи сарадник                      Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену и са Одсеком за планирање послова и координацију 

у Одељењима Београд Центар, Београд Север - Исток, Београд Југ и Београд Запад, упознаје са радом и 

догађајима претходне смене и са бројним стањем у ПОЈ-у Београд, тежишним пословима и 

реализацијом планираних послова, наређења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање 

припадника комуналне милиције на дужности у оквиру ПОЈ-а Београд; прати сва дешавања на терену, 

врши пријем пријава грађана о комуналним проблемима и прослеђује их даље на рад; издаје послове 

путем средстава везе и прати извршење издатих послова; води дневник примљених и реализованих 

пријава грађана, прати реализацију асистенције у складу са планом асистенције; врши пријем усмених 

и писаних извештаја патролa, води рачуна да се све евиденције, извештаји и друга документа чувају у 

складу са прописима о канцеларијском пословању; израђује дневне извештаје о раду. Остварује 

комуникацију унутар Одељења; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на 

територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен приправнички 

стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом, 

положен државни стручни испит, положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.177 Комунални милиционар - Оператер на телефонским везама 

Звање: Млађи сарадник                                  Број службеника: 1 

Опис послова: Пружа подршку у вођењу евиденције примљених пријава, обавештења, информација 

датих странкама и прослеђених пријава другим органима; прикупља податке неопходне за израду 

извештаја; врши пријем пријава и одговара на основне упите грађана. Остварује комуникацију унутар 

Одељења; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и 

друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.178 Комунални милиционар - Помоћни оператер на радио везама 

Звање: Виши референт                      Број службеника: 5 

 

Опис послова: Обавља послове у радио-телефонском саобраћају са патролама на терену и са другим 

Одељењима унутар ПОЈ-а Београд; прима оперативне податке, контролише их и на основу њих 

израђује редовне рутинске извештаје о раду смене; врши пријем пријава грађана о комуналним 

проблемима, обрађује их, контролише и доставља непосредном руководиоцу; прослеђује налоге за 

поступање путем средстава везе и прати њихово извршење; врши пријем и контролу усмених и 

писаних извештаја патролa. Размењује информације унутар Одсека и са другим Одељењима ПОЈ-а 

Београд потребне за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на 

територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 
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Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.179 Комунални милиционар - Помоћни оператер на телефонским везама 

Звање: Виши референт                      Број службеника: 5 

Опис послова: Врши пријем, контролу исправности и води иницијалну обраду примљених пријава; 

пружа основна обавештења грађанима; израђује извештај о раду смене на дужности. Размењује 

информације унутар Одсека и са другим Одељењима ПОЈ-а Београд, прикупља и размењује 

информације потребне за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара 

на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.180 Комунални милиционар – Подршка помоћном оператеру на телефонским везама 

Звање: Млађи референт                      Број службеника: 5 

Опис послова: Помаже у прикупљању података за формирање извештаја о поднетим пријавама; пружа 

подршку у давању обавештења грађанима; помаже у изради извештаја о раду смене на дужности. 

Размењује информације унутар Одсека, прикупља и размењује информације за оперативни рад; у 

случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге 

послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Одсек за планско-административне послове 

 

12.181      Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека; планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; редовно подноси извештај о раду Одсека; обавља најсложеније 

послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара у смени; предлаже мере за 

побољшање ефикасности; сачињава краткорочне планове послова и активности, израђује писане 

извештаје о раду Одсека; остварује комуникацију унутар ПОЈ-а Београд, са органима инспекције 

Градских општина, Града и полиције у преносу информација за остваривање успешног рада; у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.182 Комунални милиционар - Послови припреме и контроле планова 

Звање: Саветник                       Број службеника: 2 

Опис послова: Стара се о реализацији планова активности ПОЈ-а Београд; анализира реализоване 

планове активности и врши контролу правовремености извршавања послова; сачињава периодичне 

планове активности за ПОЈ Београд; учествује у сачињавању краткорочних планирања послова са 

циљем превентивног деловања, као и упутстава за рад комуналних милиционара. Размењује битне 

информације и савете са надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује информације за 

непосредан рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 

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; положен државни стручни 
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испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.183 Комунални милиционар - Послови израде извештаја и ажурирања базе података 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 5 

Опис послова: Обавља послове прегледања и прослеђења предмета и аката насталих на терену и 

приликом асистенција на даљу обраду; израђује извештаје о току предмета и аката; води и ажурира 

евиденције и базе података; прати реализацију и учествује у вођењу евиденција, израђује извештаје о 

асистенцијама на територији града; врши обједињавање свих планских докумената у ПОЈ-у Београд. 

Размењује информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни 

рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге 

послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.184 Комунални милиционар - Послови вођења евиденције предмета 

Звање: Сарадник                       Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове вођења евиденција прекршајних налога и овлашћења у поступању 

комуналних милиционара према организационим јединицама у ПОЈ Београд; припрема и контролише 

податке од значаја за издавање прекршајног налога, разврстава и улаже у предмете доказе о уручењу 

прекршајних налога. Размењује информације унутар Одсека и са другим ужим унутрашњим 

јединицама у Сектору, а повремено и са надлежним инспекцијским службама; у случају потребе 

обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: 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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.185 Комунални милиционар - Послови припреме података 

Звање: Млађи сарадник                      Број службеника: 2 

Опис послова: Пружа подршку у прикупљању података и информације за рад; пружа подршку у 

вођењу евиденција издатих прекршајних налога; пружа подршку у припреми података неопходних за 

израду извештаја и обавезних евиденција Сектора, разврстава и улаже у предмете доказе о уручењу 

прекршајних налога. Остварује комуникацију унутар Одељења; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд.. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.186 Комунални милиционар - Евидентичар 

Звање: Виши референт                      Број службеника: 2 

Опис послова: Врши пријем, контролу исправности, разврстава и прослеђује предмете и акте настале 

у раду на терену; прима поднеске, пријаве, врши њихову евиденцију и доставља их руководиоцу; 

сачињава извештај о дневном стању предмета по различитим областима. Размењује информације 

унутар Одсека и са другим Одељењима ПОЈ-а Београд, прикупља и размењује информације потребне 

за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 
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12.187 Комунални милиционар – Евидентичар сарадник 

Звање: Млађи референт                      Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља најосновније административно - канцеларијске послове за потребе Одсека, 

помаже у разврставању и прослеђивању предмета и аката насталих у раду на терену; помаже у пријему 

поднесака, пријава и доставља их руководиоцу; помаже у вођењу обавезних евиденција, разврстава и 

улаже у предмете доказе о уручењу прекршајних налога и сачињавању извештаја о дневном стању 

предмета по различитим областима. Размењује информације унутар Одсека, прикупља и размењује 

информације за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на 

територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Одсек за документаристичко-техничке послове 

 

12.188 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање: Сарадник                       Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека; планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; подноси извештај о раду Одсека; обавља најсложеније послове у 

Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за побољшање ефикасности 

рада; израђује дневне и недељне извештаје о раду, стара се о благовременом пријему, разврставању, 

улагању и евидентирању прекршајних налога сачињених електронским путем, као и разврставању и 

улагању доказа о уручењу прекршајних налога. Размењује информације и податке са надлежним 

инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, прикупља и размењује 

информације за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на 

територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање стечено 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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.189 Комунални милиционар – Евидентичар 

Звање: Виши референт                      Број службеника: 6 

Опис послова: Обавља послове прикупљања и контроле података за израду извештаја о стању 

предмета по различитим областима; прикупља податке неопходне за обраду предмета и контролише 

акте настале на терену; обавља послове пријема, разврставања, улагања и евидентирања прекршајних 

налога сачињених електронским путем, као и послове разврставања и улагања доказа о уручењу 

прекршајних налога; врши пријем пријава, њихово евидентирање и достављање у рад; врши 

административно – техничке послове обраде података за унос у евиденције Сектора, прима поднеске, 

пријаве, врши њихову евиденцију и доставља их руководиоцу. Размењује информације унутар Одсека 

и са другим Одељењима ПОЈ-а Београд, прикупља и размењује информације потребне за оперативни 

рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге 

послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Група за планирање, израду и контролу дигиталне документације 

 

12.190 Руководилац групе 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Планира рад, координира и надзире рад запослених извршилаца у групи; израђује 

извештаје о раду; пружа стручну помоћ и конкретне смернице за рад непосредним извршиоцима; 

предлаже мере и подноси предлоге за побољшање ефикасности рада; сачињава краткорочне планове 

послова и активности, стара се о конзистентности и очуваности дигиталне документације, даје 

предлоге за сачињавање Оперативног и Стратешког плана рада Сектора и Плана снимања. Размењује 

информације и податке са надлежним инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим 
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јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; у случају потребе 

обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.191 Комунални милиционар - Послови припреме и контроле планова 

Звање: Саветник                       Број службеника: 1 

Опис послова: Стара се о реализацији планова активности ПОЈ-а Београд; анализира реализоване 

планове активности и врши контролу правовремености извршавања послова; сачињава периодичне 

планове активности за ПОЈ Београд, учествује у изради предлога за сачињавање Оперативног и 

Стратешког плана рада Сектора и Плана снимања; учествује у сачињавању краткорочних планирања 

послова са циљем превентивног деловања, као и упутстава за рад комуналних милиционара. Размењује 

битне информације и савете са надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује 

информације за непосредан рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на 

територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.192 Комунални милиционар – Послови израде извештаја и ажурирања базе података  

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове планирања и израде дигиталне документације; ажурира евиденције и 

базе података Сектора; врши конверзију документације из једног облика у други тако да садржај 

остане сачуван; припрема анализе и извештаје на основу стандардних захтева из база и евиденција 

Сектора за послове комуналне млиције. Размењује информације унутар и изван Сектора, прикупља и 

размењује информације за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.193 Комунални милиционар – Евидентичар 

Звање: Виши референт                      Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове израде дигиталне документације; врши архивирање дигиталне 

документације за потребе Сектора. Размењује информације унутар Групе, а са другим Одељењима 

ПОЈ-а Београд прикупља и размењује информације потребне за оперативни рад; у случају потребе 

обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 
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Одељење за аудио и видео снимање у области паркирања и безбедности саобраћаја 

 

12.194 Начелник одељења – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                                                                                            Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, 

аналитичке способности, самосталан рад без надзора шефа ПОЈ-а Београд и доношење одлука у 

сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства шефа ПОЈ-а Београд. У складу са 

смерницама начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд организује, координира и усклађује 

рад у Одељењу, врши контролу и даје смернице комуналним милиционарима за извршавање послова; 

прати прописе и даје предлоге за њихову измену и усаглашавање са потребама посла; израђује анализе, 

извештаје и информације из делокруга Одељења; стара се о законитом и благовременом обављању 

послова у Одељењу; самостално обавља најсложеније послове из оквира Одељења; остварује 

комуникацију са ужим унутрашњим јединицама Сектора, а са органима инспекције Градских општина, 

Града и полиције размењује информације за остваривање успешног рада Одељења; у случају потребе 

обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда, oбавља и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног 

милиционара, возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

Одсек за анализу и обраду снимљених података 

 

12.195 Шеф одсека – Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                                                                                            Број извршилаца: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека; планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; редовно подноси извештај о раду Одсека; обавља најсложеније 

послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара у смени; предлаже мере за 

побољшање ефикасности; израђује писани дневни и недељни извештај о раду; остварује сталну 

пословну комуникацију унутар ПОЈ-а Београд, а са органима инспекције Градских општина и Града и 

полиције када је потребно да се пренесу информације за остваривање успешног рада Одсека; у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног 

милиционара, возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.196 Комунални милиционар - Послови обраде и анализе података  

Звање: Саветник                       Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; анализира 

и обрађује податке за потребе Одељења; прима и обрађује фотографије послате са терена, на основу 

којих се креира прекршајни налог; врши контролу доспелих фотографија (квалитета, тачности 

података, процену прекршаја) и на основу тога прослеђује или враћа на исправку приспеле податке; 

израђује фотодокументацију и службену белешку за предмете који не могу бити електронски 

креирани; прима налоге и инструкције и упознаје остале комуналне милиционаре о пословима, води 

евиденције о службеним белешкама за предмете који не могу бити електронски креирани или садрже 

неки недостатак. Размењује информације са надлежним инспекцијским службама, прикупља и 

размењије битне информације за непосредан рад. У случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
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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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.197 Комунални милиционар - Стручни оператер на обради података 

Звање: Сарадник                           Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; прима и 

обрађује фотографије послате са терена, на основу којих се креира прекршајни налог; врши контролу 

доспелих фотографија (квалитета, тачности података, процену прекршаја) и на основу тога прослеђује 

или враћа на исправку приспеле податке; израђује фотодокументацију и службену белешку за 

предмете који не могу бити електронски креирани или садрже неки недостатак. Размењује 

информације са надлежним инспекцијским службама, прикупља и разменњује информације за 

оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 

Услови: 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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.198 Комунални милиционар - Оператер на обради података 

Звање: Млађи сарадник                      Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; пружа 

подршку пријема и обраде фотографија послате са терена, на основу којих се креира прекршајни налог; 

пружа подршку у контроли доспелих фотографија (квалитета, тачности података, процену прекршаја) 

и на основу тога прослеђује или враћа на исправку приспеле податке; израђује фотодокументацију и 

службену белешку за предмете који не могу бити електронски креирани. Остварује комуникацију 

унутар Одељења; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.199 Комунални милиционар - Помоћни оператер на обради података 

Звање: Виши референт                      Број службеника: 4 

Опис послова: Врши пријем, контролу, исправности и води иницијалну обраду примљених 

фотографија послатих са терена; израђује фотодокументацију и службену белешку за предмете који не 

могу бити електронски креирани. Размењује информације унутар Одсека и са другим Одељењима ПОЈ-

а Београд, прикупља и размењује информације потребне за оперативни рад; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.200 Комунални милиционар – Подршка помоћном оператеру на телефонским везама 

Звање: Млађи референт                    Број службеника: 13 

Опис послова: Пружа подршку у пријему, контроли, исправности и води иницијалну обраду 

примљених фотографија послатих са терена; пружа подршку при изради фотодокументације и 

службене белешке за предмете који не могу бити електронски креирани. Размењује информације 

унутар Одсека, прикупља и размењује информације за оперативни рад; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара. 
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Одсек за евидентирање обавештења и прекршајних налога насталих снимањем јавног места 

 

12.201 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека; планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; редовно подноси извештај о раду Одсека; обавља најсложеније 

послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара у смени; предлаже мере за 

побољшање ефикасности; израђује писани дневни и недељни извештај о раду; остварује сталну 

пословну комуникацију унутар ПОЈ-а Београд, а са органима инспекције Градских општина и Града и 

полиције када је потребно да се пренесу информације за остваривање успешног рада Одсека; у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног 

милиционара, возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.202 Комунални милиционар - Послови израде планова и извештаја 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Планира послове, обавља најсложеније послове у Одсеку; сачињава краткорочне 

планове послова и активности, израђује писани дневни и недељни извештај о раду. Све радње врши 

самостално уз општа усмерења и упутства руководиоца у сложеним случајевима. Прати реализацију 

годишњег и оперативног плана рада Сектора и сачињава предлоге за измену планова, припрема 

материјале са предлозима и мишљењем за ефикаснију примену овлашћења а по различитим областима 

регулисања комуналног реда, као и за сачињавање Плана снимања. Размењује информације и податке 

са надлежним инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у Сектору, 

прикупља и размењује информације за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.203 Комунални милиционар - Послови припреме планова 

Звање: Саветник                       Број службеника: 3 

Опис послова: Стара се о реализацији планова активности Одељења; анализира реализоване планове 

активности и врши контролу правовремености извршавања послова; сачињава периодичне планове 

активности за Одељење; учествује у сачињавању краткорочних планирања послова са циљем 

превентивног деловања, као и упутстава за рад комуналних милиционара. Размењује битне 

информације и савете са надлежним инспекцијским службама, прикупља и размењује информације за 

непосредан рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 

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; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног 

милиционара. 
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12.204 Комунални милиционар – Контролор едвиденција и обрада података 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 5 

Опис послова: Обавља послове прегледања и прослеђења предмета и аката унутар Одсека и доставља 

их на даљу обраду; израђује извештаје о току предмета и аката; води и ажурира евиденције Сектора; 

прати реализацију и учествује у вођењу евиденција и обради података, разврстава и улаже доказе о 

уручењу обвештења и прекршајног налога у предмете. Размењује информације унутар и изван Сектора, 

прикупља и размењује информације за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.205 Комунални милиционар - Послови припреме за евиденције и обраду података 

Звање: Млађи сарадник                      Број службеника: 2 

Опис послова: Пружа подршку у прикупљању података и информације за рад; пружа подршку у 

вођењу евиденција издатих прекршајних налога и обавештења; пружа подршку у припреми података 

неопходних за израду извештаја и обавезних евиденција, разврстава и улаже доказе о уручењу 

обвештења и прекршајног налога у предмете. Остварује комуникацију унутар Одељења за снимање, 

контролу, техничку обраду и праћење паркирања; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.206 Комунални милиционар - Евидентичар за обраду података 

Звање: Виши референт                      Број службеника: 4 

Опис послова: Врши пријем, контролу исправности, разврстава и прослеђује обавештења и 

прекршајне налоге настале у раду Одељења; прима обавештења и прекршајне налоге и врши њихову 

евиденцију, разврстава и улаже доказе о уручењу обвештења и прекршајног налога у предмете и 

доставља их руководиоцу; сачињава извештај о дневном стању предмета. Размењује информације 

унутар Одсека и са другим Одељењима ПОЈ-а Београд, прикупља и размењује информације потребне 

за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.207 Комунални милиционар – Помоћни евидентичар за обраду података 

Звање: Млађи референт                      Број службеника: 7 

Опис послова: Обавља најосновније административно - канцеларијске послове за потребе Одсека, 

помаже у разврставању и прослеђивању обавештења и прекршајних налога насталих у раду Одељења; 

помаже у пријему обавештења и прекршајних налога и доставља их руководиоцу; помаже у вођењу 

обавезних евиденција и сачињавању извештаја о дневном стању предмета, разврставању и улагању 

доказа о уручењу обвештења и прекршајног налога у предмете. Размењује информације унутар Одсека, 

прикупља и размењује информације за оперативни рад; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара. 
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Одељење Београд Центар 

 

12.208 Начелник одељења - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, 

аналитичке способности, самосталан рад без надзора шефа ПОЈ-а Београд и доношење одлука у 

сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства шефа ПОЈ-а Београд. У складу са 

смерницама начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд организује, координира и усклађује 

рад у Одељењу, врши контролу и даје смернице комуналним милиционарима за извршавање послова; 

прати прописе и даје предлоге за њихову измену и усаглашавање са потребама посла; израђује анализе, 

извештаје и информације из делокруга Одељења; стара се о законитом и благовременом обављању 

послова у Одељењу; самостално обавља најсложеније послове из оквира Одељења; остварује 

комуникацију са ужим унутрашњим јединицама Сектора, а са органима инспекције Градских општина, 

Града и полиције размењује информације за остваривање успешног рада Одељења; у случају потребе 

обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда, oбавља и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

Одсек Стари град – Врачар 

 

12.209 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере 

за побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак 

рејона возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и 

полиције у размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.210 Комунални милиционар – стручно – оперативни послови 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; припрема извештаје о реализацији послова из дневних распореда 

и примени овлашћења комуналног милиционара; прати реализацију годишњег и оперативног плана 

рада Сектора и сачињава предлоге за измену планова, припрема материјале са предлозима и 

мишљењем за ефикаснију примену овлашћења а по различитим областима регулисања комуналног 

реда; реализује одлуке и закључке са заједничких састанака са инспекцијским службама. Остварује 

сарадњу са инспекцијским службама и полиције у размени информација за остваривање успешног 

рада; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом. Обавља и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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 
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трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног 

милиционара, возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.211 Комунални милиционар – оперативни послови 

Звање: Саветник                       Број службеника: 8 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; пружа подршку у припреми извештаја и припрема потребне 

податке о реализацији послова из дневних распореда и примени овлашћења комуналног милиционара; 

учествује и припрема извештај о стању извршених асистенција по различитим областима регулисања 

комуналног реда. Размењује битне информације и савете са надлежним инспекцијским службама, 

прикупља и размењује информације за непосредан рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 

службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.212 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник                    Број службеника: 10 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и примени 

овлашћења; ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује 

информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се 

о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.213 Комунални милиционар – послови теренске подршке 

Звање: Сарадник                       Број службеника: 4 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; даје обавештења и информације о поступању и изреченим 

мерама по поднетим пријавама; обједињава пријаве за обавештавање другог надлежног органа за 

предузимање мера из надлежности тог органа. Размењује информације унутар Одељења ПОЈ-а 

Београд, са надлежним инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у 

Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: 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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.214 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник                      Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 
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врши пешке или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о поступању и 

за оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, поднетим 

пријавама, петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар 

Одељења, стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.215  Комунални милиционар  

Звање: Виши референт                       Број службеника: 7 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим 

јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности 

и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.216 Комунални милиционар – Послови сарадње 

Звање: Референт                                                                Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Размењује информације у оквиру Одељења, прикупља и 

размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним 

возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.217 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт                    Број службеника: 28 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз упутства 

службеника са вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и 

сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Одсек Савски венац – Вождовац 

 

12.218 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере 

за побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак 

рејона возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и 

полиције у размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: 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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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; возачка дозвола „Б“ категорије и положен испит 

за комуналног милиционара. 

 

12.219 Комунални милиционар – стручно – оперативни послови 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; припрема извештаје о реализацији послова из дневних распореда 

и примени овлашћења комуналног милиционара; прати реализацију годишњег и оперативног плана 

рада Сектора и сачињава предлоге за измену планова, припрема материјале са предлозима и 

мишљењем за ефикаснију примену овлашћења а по различитим областима регулисања комуналног 

реда; реализује одлуке и закључке са заједничких састанака са инспекцијским службама. Остварује 

сарадњу са инспекцијским службама и полицијом у размени информација за остваривање успешног 

рада; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом. Обавља и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног 

милиционара, возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.220 Комунални милиционар – оперативни послови 

Звање: Саветник                                   Број службеника: 6 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; пружа подршку у припреми извештаја и припрема потребне 

податке о реализацији послова из дневних распореда и примени овлашћења комуналног милиционара; 

учествује и припрема извештај о стању извршених асистенција по различитим областима регулисања 

комуналног реда. Размењује битне информације и савете са надлежним инспекцијским службама, 

прикупља и размењује информације за непосредан рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 

службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.221  Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 7 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и примени 

овлашћења; ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује 

информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се 

о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 
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12.222 Комунални милиционар – послови теренске подршке 

Звање: Сарадник                      Број службеника: 3 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; даје обавештења и информације о поступању и изреченим 

мерама по поднетим пријавама; обједињава пријаве за обавештавање другог надлежног органа за 

предузимање мера из надлежности тог органа. Размењује информације унутар Одељења ПОЈ-а 

Београд, са надлежним инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у 

Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу ру руководиоца, шефа ПОЈ-а 

Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: 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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.223 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник                                  Број службеника: 3 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о поступању и 

за оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, поднетим 

пријавама, петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар 

Одељења, стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.224 Комунални милиционар  

Звање: Виши референт                    Број службеника: 10 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим 

јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности 

и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд.  

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.225 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт                     Број службеника: 34 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз упутства 

службеника са вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и 

сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Одсек за планирање послова и координацију 

 

12.226 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 
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Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере 

за побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак 

рејона возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и 

полиције у размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.227 Комунални милиционар - Контролор извештаја комуналних милиционара 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 1 

Опис послова: Израђује дневне налоге за реализацију задатих послова патрола на терену; води 

успостављене евиденције у Одсеку и ажурира базе података за сачињавање стандардних извештаја; 

врши обраду предатих налога за извршење послова и о карактеристичним догађајима извештава шефа 

Одсека; израђује месечни план ангажовања патрола. Остварује комуникацију са ужим унутрашњим 

јединицама Сектора и са органима инспекције Градских општина и Града, прикупља или размењује 

информације за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.228 Комунални милиционар - Контролор оператер на радио везама 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени, води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену у Одељењу Београд Центар; врши контролу 

пријава о комуналним проблемима и прати њихову реализацију, упознаје са радом и догађајима 

претходне смене и са бројним стањем у Одељењу, тежишним пословима и реализацијом планираних 

послова, наређења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције 

на дужности у оквиру Одељења, прати сва дешавања на терену; прослеђује налоге за поступање путем 

средстава везе и прати извршење издатих налога; води дневник примљених и реализованих пријава 

грађана, прати реализацију асистенције у складу са планом асистенције; врши пријем усмених и 

писаних извештаја патролa, израђује дневне извештаје о раду. Размењује информације унутар и изван 

Сектора када је потребно да прикупи и размени информације за оперативни рад; у случају потребе 

обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.229 Комунални милиционар - Оператер на радио везама 

Звање: Млађи сарадник                      Број службеника: 7 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену и са Одсеком за планирање послова и 



99 

координацију у Одељењу, упознаје са радом и догађајима претходне смене и са бројним стањем у ПОЈ-

у Београд, тежишним пословима и реализацијом планираних послова, наређења и асистенција; води 

тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције у Одељењу, прати сва дешавања на 

терену, врши пријем пријава грађана о комуналним проблемима и прослеђује их даље на рад; издаје 

послове путем средстава везе и прати извршење издатих послова, води дневник примљених и 

реализованих пријава грађана, прати реализацију асистенције у складу са планом асистенције, врши 

пријем усмених и писаних извештаја патролa, води рачуна да се све евиденције, извештаји и друга 

документа чувају у складу са прописима о канцеларијском пословању, израђује дневне извештаје о 

раду. Остварује комуникацију углавном унутар Одељења ПОЈ-а Београд; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Одељење Београд Север – Исток 

 

12.230 Начелник одељења - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, 

аналитичке способности, самосталан рад без надзора шефа ПОЈ-а Београд и доношење одлука у 

сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства шефа ПОЈ-а Београд. У складу са 

смерницама начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд организује, координира и усклађује 

рад у Одељењу, врши контролу и даје смернице комуналним милиционарима за извршавање послова; 

прати прописе и даје предлоге за њихову измену и усаглашавање са потребама посла; израђује анализе, 

извештаје и информације из делокруга Одељења; стара се о законитом и благовременом обављању 

послова у Одељењу; самостално обавља најсложеније послове из оквира Одељења; остварује 

комуникацију са ужим унутрашњим јединицама Сектора, а са органима инспекције Градских општина, 

Града и полиције размењује информације за остваривање успешног рада Одељења; у случају потребе 

обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда, oбавља и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

Одсек Палилула 

 

12.231 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере 

за побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак 

рејона возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и 

полиције у размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 
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12.232 Комунални милиционар – оперативни послови 

Звање: Саветник                       Број службеника: 3 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; пружа подршку у припреми извештаја и припрема потребне 

податке о реализацији послова из дневних распореда и примени овлашћења комуналног милиционара; 

учествује и припрема извештај о стању извршених асистенција по различитим областима регулисања 

комуналног реда. Размењује битне информације и савете са надлежним инспекцијским службама, 

прикупља и размењује информације за непосредан рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 

службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.233 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник                                  Број службеника: 5 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и примени 

овлашћења; ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује 

информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се 

о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.234 Комунални милиционар – послови теренске подршке 

Звање: Сарадник                       Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; даје обавештења и информације о поступању и изреченим 

мерама по поднетим пријавама; обједињава пријаве за обавештавање другог надлежног органа за 

предузимање мера из надлежности тог органа. Размењује информације унутар Одељења ПОЈ-а 

Београд, са надлежним инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у 

Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: 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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.235 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник                      Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о поступању и 

за оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, поднетим 

пријавама, петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар 
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Одељења, стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара.  

 

12.236 Комунални милиционар  

Звање: Виши референт                      Број службеника: 8 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим 

јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности 

и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.237 Комунални милиционар – Послови сарадње 

Звање: Референт                                                               Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим 

јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности 

и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.238 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт                    Број службеника: 19 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз упутства 

службеника са вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и 

сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Одсек Звездара – Гроцка 

 

12.239 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере 

за побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак 

рејона моторним возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских 

општина, Града и полиције у размени информација за остваривање успешног рада; у случају потребе 

обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 
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возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.240 Комунални милиционар – оперативни послови 

Звање: Саветник                       Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; пружа подршку у припреми извештаја и припрема потребне 

податке о реализацији послова из дневних распореда и примени овлашћења комуналног милиционара; 

учествује и припрема извештај о стању извршених асистенција по различитим областима регулисања 

комуналног реда. Размењује битне информације и савете са надлежним инспекцијским службама, 

прикупља и размењује информације за непосредан рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 

службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.241 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 6 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и примени 

овлашћења; ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује 

информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се 

о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.242 Комунални милиционар – послови теренске подршке 

Звање: Сарадник                       Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; даје обавештења и информације о поступању и изреченим 

мерама по поднетим пријавама; обједињава пријаве за обавештавање другог надлежног органа за 

предузимање мера из надлежности тог органа. Размењује информације унутар Одељења ПОЈ-а 

Београд, са надлежним инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у 

Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: 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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.243 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник                      Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о поступању и 

за оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, поднетим 
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пријавама, петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар 

Одељења, стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.244 Комунални милиционар  

Звање: Виши референт                    Број службеника: 10 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим 

јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности 

и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.245 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт                    Број службеника: 20 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз упутства 

службеника са вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и 

сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Одсек за планирање послова и координацију 

 

12.246 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере 

за побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак 

рејона возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и 

полиције у размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.247 Комунални милиционар - Контролор извештаја комуналних милиционара 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 1 

Опис послова: Израђује дневне налоге за реализацију задатих послова патрола на терену; води 

успостављене евиденције у Одсеку и ажурира базе података за сачињавање стандардних извештаја; 

врши обраду предатих налога за извршење послова и о карактеристичним догађајима извештава шефа 

Одсека; израђује месечни план ангажовања патрола. Остварује комуникацију са ужим унутрашњим 

јединицама Сектора и са органима инспекције Градских општина и Града, прикупља или размењује 

информације за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове комуналног 
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милиционара на територији града Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.248 Комунални милиционар - Послови припреме података и вођења евиденција 

Звање: Сарадник                       Број службеника: 1 

Опис послова: Израђује дневне налоге за реализацију задатих послова патрола на терену; води 

успостављене евиденције у Одсеку и редовно их ажурира; врши административну обраду предатих 

налога за извршење послова и о евентуалним карактеристичним догађајима извештава шефа Одсека; 

израђује месечни план ангажовања патрола. Размењује информације са надлежним инспекцијским 

службама, прикупља и размењује информације потребне за рад; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: 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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.249 Комунални милиционар – Стручни оператер на радио везама 

Звање: Сарадник                       Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену у Одељењу; упознаје са радом и догађајима 

претходне смене и са бројним стањем у Одељењу, тежишним пословима и реализацијом планираних 

послова, наређења и асистенција, води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције 

на дужности у оквиру Одељења; прати сва дешавања на терену, координира рад и по потреби упућује 

комуналне милиционаре на извршење хитних послова, прослеђује налоге за поступање путем 

средстава везе и прати извршење издатих налога, води дневник примљених и реализованих пријава 

грађана; води евиденције асистенција у складу са планом асистенције и прати реализацију; по потреби 

врши корекцију дневног плана ангажовања патрола, врши пријем усмених и писаних извештаја 

патролa; води евиденције о прослеђеним пријавама и дешавањима путем средстава радио веза и 

њиховим реализацијама, води и евиденцију предмета у складу са прописима канцеларијског 

пословања; израђује дневне извештаје о раду. Размењује информације са надлежним инспекцијским 

службама у размени информација потребних за непосредан рад; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: 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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.250 Комунални милиционар - Оператер на радио везама 

Звање: Млађи сарадник                      Број службеника: 5 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену; упознаје са радом и догађајима претходне смене и 

са бројним стањем у ПОЈ-у Београд, тежишним пословима и реализацијом планираних послова, 

наређења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције у 

Одељењу, прати сва дешавања на терену, врши пријем пријава грађана о комуналним проблемима и 

прослеђује их даље на рад; издаје послове путем средстава везе и прати извршење издатих послова, води 

дневник примљених и реализованих пријава грађана, прати реализацију асистенције у складу са планом 

асистенције, врши пријем усмених и писаних извештаја патролa, води рачуна да се све евиденције, 

извештаји и друга документа чувају у складу са прописима о канцеларијском пословању, израђује 

дневне извештаје о раду. Остварује комуникацију углавном унутар Одељења ПОЈ-а Београд; у случају 
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потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.251 Комунални милиционар - Помоћни оператер на радио везама 

Звање: Виши референт                      Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; учествује 

у радио-телефонском саобраћају са патролама на терену у Одељењу, упознаје са радом и догађајима 

претходне смене и са бројним стањем у Одељењу, тежишним пословима и реализацијом планираних 

пословима, наређења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне 

милиције на дужности у оквиру Одељења; прати сва дешавања на терену; врши пријем пријава грађана 

о комуналним проблемима и прослеђује их даље на рад, прослеђује налоге за поступање путем 

средстава везе и прати извршење издатих налога, учествује у вођењу дневника примљених и 

реализованих пријава грађана; прати реализацију асистенције у складу са планом асистенције, врши 

пријем усмених и писаних извештаја патролa; води евиденцију предмета у складу са прописима о 

канцеларијском пословању, израђује дневне извештаје о раду. Размењује информације унутар Одсека и 

са другим Одељењима ПОЈ-а Београд у прикупљању и размени информација потребних за оперативни 

рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге 

послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Одељење Београд Југ 

 

12.252 Начелник одељења - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, 

аналитичке способности, самосталан рад без надзора шефа ПОЈ-а Београд и доношење одлука у 

сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства шефа ПОЈ-а Београд. У складу са 

смерницама начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд организује, координира и усклађује 

рад у Одељењу, врши контролу и даје смернице комуналним милиционарима за извршавање послова; 

прати прописе и даје предлоге за њихову измену и усаглашавање са потребама посла; израђује анализе, 

извештаје и информације из делокруга Одељења; стара се о законитом и благовременом обављању 

послова у Одељењу; самостално обавља најсложеније послове из оквира Одељења; остварује 

комуникацију са ужим унутрашњим јединицама Сектора, а са органима инспекције Градских општина, 

Града и полиције размењује информације за остваривање успешног рада Одељења; у случају потребе 

обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда, oбавља и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

Одсек Чукарица – Раковица 

 

12.253 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере 

за побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак 

рејона возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и 
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полиције у размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.254 Комунални милиционар – оперативни послови 

Звање: Саветник                       Број службеника: 5 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; пружа подршку у припреми извештаја и припрема потребне 

податке о реализацији послова из дневних распореда и примени овлашћења комуналног милиционара; 

учествује и припрема извештај о стању извршених асистенција по различитим областима регулисања 

комуналног реда. Размењује битне информације и савете са надлежним инспекцијским службама, 

прикупља и размењује информације за непосредан рад; стара се о исправности и сигурности превоза 

са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.255 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 7 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и примени 

овлашћења; ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује 

информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се 

о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.256 Комунални милиционар  

Звање: Виши референт                      Број службеника: 3 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим 

јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности 

и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.257 Комунални милиционар – Послови сарадње 

Звање: Референт                                                               Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 
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потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим 

јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности 

и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.258 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт                    Број службеника: 23 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз упутства 

службеника са вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и 

сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Одсек Барајево - Лазаревац - Сопот – Младеновац 

 

12.259 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере 

за побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак 

рејона возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и 

полиције у размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.260 Комунални милиционар – оперативни послови 

Звање: Саветник                       Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; пружа подршку у припреми извештаја и припрема потребне 

податке о реализацији послова из дневних распореда и примени овлашћења комуналног милиционара; 

учествује и припрема извештај о стању извршених асистенција по различитим областима регулисања 

комуналног реда. Размењује битне информације и савете са надлежним инспекцијским службама, 

прикупља и размењује информације за непосредан рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 

службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.261 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 4 
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Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и примени 

овлашћења; ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује 

информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се 

о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.262 Комунални милиционар – послови теренске подршке 

Звање: Сарадник                       Број службеника: 3 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; даје обавештења и информације о поступању и изреченим 

мерама по поднетим пријавама; обједињава пријаве за обавештавање другог надлежног органа за 

предузимање мера из надлежности тог органа. Размењује информације унутар Одељења ПОЈ-а 

Београд, са надлежним инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у 

Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: 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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.263 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник                                  Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о поступању и 

за оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, поднетим 

пријавама, петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар 

Одељења, стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.264 Комунални милиционар  

Звање: Виши референт                                  Број службеника: 9 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим 

јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности 

и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.265 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт                    Број службеника: 19 
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Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз упутства 

службеника са вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и 

сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Одсек за реке, језера и приобаље 

 

12.266 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере 

за побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак 

рејона возилом, пловилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских 

општина, Града и полиције у размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у 

случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове 

по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног 

милиционара, возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.267 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 4 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке, пловилом или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и 

примени овлашћења; ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује 

информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се 

о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.268 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник                      Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке, пловилом или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о 

поступању и за оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, 

поднетим пријавама, петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију 

унутар Одељења, стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 
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12.269 Комунални милиционар  

Звање: Виши референт                      Број службеника: 4 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке, пловилом или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим 

јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности 

и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Група за приобаље 

 

12.270 Руководилац групе - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Групе, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; редовно подноси извештај о раду Групе; обавља сложене 

послове у Групи; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере за побољшање 

ефикасности рада; израђује дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак рејона возилом, 

пловилом или пешке; редовно остварује сарадњу унутар Сектора, као и са органима инспекције 

Градских општина, Града и полиције када је потребно да се пренесу информације за остваривање 

успешног рада Групе; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града 

Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а 

Београд. 

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; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног 

милиционара, возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.271 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке, пловилом или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и 

примени овлашћења; ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује 

информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се 

о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.272 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник                      Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке, пловилом или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о 

поступању и за оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, 

поднетим пријавама, петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију 

унутар Одељења, стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 
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Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.273 Комунални милиционар  

Звање: Виши референт                      Број службеника: 4 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке, пловилом или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим 

јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности 

и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Одсек за планирање послова и координацију 

 

12.274 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере 

за побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак 

рејона возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и 

полиције у размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.275 Комунални милиционар - Контролор извештаја комуналних милиционара 

Звање: Млађи саветник                       Број службеника: 4 

Опис послова: Израђује дневне налоге за реализацију задатих послова патрола на терену; води 

успостављене евиденције у Одсеку и ажурира базе података за сачињавање стандардних извештаја; 

врши обраду предатих налога за извршење послова и о карактеристичним догађајима извештава шефа 

Одсека; израђује месечни план ангажовања патрола. Остварује комуникацију са ужим унутрашњим 

јединицама Сектора и са органима инспекције Градских општина и Града, прикупља или размењује 

информације за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.276 Комунални милиционар - Оператер на радио везама 

Звање: Млађи сарадник                                  Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену, упознаје са радом и догађајима претходне смене и 

са бројним стањем у ПОЈ-у Београд, тежишним пословима и реализацијом планираних послова, 
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наређења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције у 

Одељењу, прати сва дешавања на терену, врши пријем пријава грађана о комуналним проблемима и 

прослеђује их даље на рад; издаје послове путем средстава везе и прати извршење издатих послова, 

води дневник примљених и реализованих пријава грађана, прати реализацију асистенције у складу са 

планом асистенције, врши пријем усмених и писаних извештаја патролa, води рачуна да се све 

евиденције, извештаји и друга документа чувају у складу са прописима о канцеларијском пословању, 

израђује дневне извештаје о раду. Остварује комуникацију углавном унутар Одељења ПОЈ-а Београд; у 

случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге 

послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.277 Комунални милиционар - Помоћни оператер на радио везама 

Звање:  Виши референт                      Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; учествује 

у радио-телефонском саобраћају са патролама на терену у Одељењу, упознаје са радом и догађајима 

претходне смене и са бројним стањем у Одељењу, тежишним пословима и реализацијом планираних 

пословима, наређења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне 

милиције на дужности у оквиру Одељења; прати сва дешавања на терену; врши пријем пријава грађана 

о комуналним проблемима и прослеђује их даље на рад, прослеђује налоге за поступање путем 

средстава везе и прати извршење издатих налога, учествује у вођењу дневника примљених и 

реализованих пријава грађана; прати реализацију асистенције у складу са планом асистенције, врши 

пријем усмених и писаних извештаја патролa; води евиденцију предмета у складу са прописима о 

канцеларијском пословању, израђује дневне извештаје о раду. Размењује информације унутар Одсека и 

са другим Одељењима ПОЈ-а Београд у прикупљању и размени информација потребних за оперативни 

рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге 

послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Одељење Београд Запад 

 

12.278 Начелник одељења - Комунални милиционар 

Звање:  Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, 

аналитичке способности, самосталан рад без надзора шефа ПОЈ-а Београд и доношење одлука у 

сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства шефа ПОЈ-а Београд. У складу са 

смерницама начелника комуналне милиције и шефа ПОЈ-а Београд организује, координира и усклађује 

рад у Одељењу, врши контролу и даје смернице комуналним милиционарима за извршавање послова; 

прати прописе и даје предлоге за њихову измену и усаглашавање са потребама посла; израђује анализе, 

извештаје и информације из делокруга Одељења; стара се о законитом и благовременом обављању 

послова у Одељењу; самостално обавља најсложеније послове из оквира Одељења; остварује 

комуникацију са ужим унутрашњим јединицама Сектора, а са органима инспекције Градских општина, 

Града и полиције размењује информације за остваривање успешног рада Одељења; у случају потребе 

обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда, oбавља и друге послове по 

налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 
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Одсек Нови Београд – Земун 

 

12.279 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере 

за побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак 

рејона возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и 

полиције у размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.280 Комунални милиционар – стручно – оперативни послови 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; припрема извештаје о реализацији послова из дневних распореда 

и примени овлашћења комуналног милиционара; прати реализацију годишњег и оперативног плана 

рада Сектора и сачињава предлоге за измену планова, припрема материјале са предлозима и 

мишљењем за ефикаснију примену овлашћења а по различитим бластима регулисања комуналног реда; 

реализује одлуке и закључке са заједничких састанака са инспекцијским службама. Остварује сарадњу 

са инспекцијским службама и полиције у размени информација за остваривање успешног рада; стара се 

о исправности и сигурности превоза са службеним возилом. Обавља и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.281 Комунални милиционар – оперативни послови 

Звање: Саветник                       Број службеника: 7 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; пружа подршку у припреми извештаја и припрема потребне 

податке о реализацији послова из дневних распореда и примени овлашћења комуналног милиционара; 

учествује и припрема извештај о стању извршених асистенција по различитим областима регулисања 

комуналног реда. Размењује битне информације и савете са надлежним инспекцијским службама, 

прикупља и размењује информације за непосредан рад; стара се о исправности и сигурности превоза са 

службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика 

шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.282 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник                    Број службеника: 10 
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Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о поступању и примени 

овлашћења; ажурира базу података на основу стандардних захтева из база Сектора. Размењује 

информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се 

о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.283 Комунални милиционар – послови теренске подршке  

Звање:  Сарадник                       Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; даје обавештења и информације о поступању и изреченим 

мерама по поднетим пријавама; обједињава пријаве за обавештавање другог надлежног органа за 

предузимање мера из надлежности тог органа. Размењује информације унутар Одељења ПОЈ-а 

Београд, са надлежним инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у 

Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: 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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.284 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник                      Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о поступању и 

за оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, поднетим 

пријавама, петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар 

Одељења Београд, стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.285 Комунални милиционар  

Звање: Виши референт                    Број службеника: 11 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим 

јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности 

и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.286 Комунални милиционар – Послови сарадње 

Звање: Референт                                                               Број службеника: 1 
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Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим 

јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности 

и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.287 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт                    Број службеника: 18 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз упутства 

службеника са вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и 

сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Одсек Сурчин – Обреновац 

 

12.288 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање:  Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере 

за побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак 

рејона возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и 

полиције у размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.289       Комунални милиционар – послови теренске подршке 

Звање: Сарадник                       Број службеника: 6 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; даје обавештења и информације о поступању и изреченим 

мерама по поднетим пријавама; обједињава пријаве за обавештавање другог надлежног органа за 

предузимање мера из надлежности тог органа. Размењује информације унутар Одељења ПОЈ-а 

Београд, са надлежним инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у 

Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: 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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.290 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник                      Број службеника: 2 
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Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду извештаја о поступању и 

за оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени овлашћења, поднетим 

пријавама, петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује комуникацију унутар 

Одељења, стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове 

по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.291 Комунални милиционар  

Звање: Виши референт                      Број службеника: 6 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим унутрашњим 

јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности 

и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.292 Комунални милиционар – Послови подршке 

Звање: Млађи референт                    Број службеника: 17 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на одређеном рејону, a у случају 

потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз упутства 

службеника са вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену активност 

врши пешке или службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о исправности и 

сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Одсек Аеродром „Никола Тесла“ 

 

12.293 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање:  Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере 

за побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак 

рејона возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и 

полиције у размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.294 Комунални милиционар – стручно – оперативни послови 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на рејону Аеродрома „Никола 

Тесла“, a у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и 
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наведену активност врши пешке или службеним возилом; припрема извештаје о реализацији послова 

из дневних распореда и примени овлашћења комуналног милиционара; прати реализацију годишњег и 

оперативног плана рада Сектора и сачињава предлоге за измену планова, припрема материјале са 

предлозима и мишљењем за ефикаснију примену овлашћења а по различитим областима регулисања 

комуналног реда; реализује одлуке и закључке са заједничких састанака са инспекцијским службама. 

Остварује сарадњу са инспекцијским службама и полиције у размени информација за остваривање 

успешног рада; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом. Обавља и друге 

послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.295 Комунални милиционар – Послови оперативне подршке 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 4 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на рејону Аеродрома „Никола 

Тесла“, a у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и 

наведену активност врши пешке или службеним возилом; сачињава статистичке извештаје о 

поступању и примени овлашћења; ажурира базу података на основу стандардних захтева из база 

Сектора. Размењује информације унутар и изван Сектора, прикупља и размењује информације за 

оперативни рад; стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.296 Комунални милиционар – послови теренске подршке 

Звање: Сарадник                       Број службеника: 1 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на рејону Аеродрома „Никола 

Тесла“, a у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и 

наведену активност врши пешке или службеним возилом; даје обавештења и информације о поступању 

и изреченим мерама по поднетим пријавама; обједињава пријаве за обавештавање другог надлежног 

органа за предузимање мера из надлежности тог органа. Размењује информације унутар Одељења ПОЈ-

а Београд, са надлежним инспекцијским службама и са другим ужим унутрашњим јединицама у 

Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о исправности и сигурности 

превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и 

заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: 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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.297 Комунални милиционар – Послови подршке комуникацији 

Звање: Млађи сарадник                      Број службеника: 2 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на рејону Аеродрома „Никола 

Тесла“, a у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и 

наведену активност врши пешке или службеним возилом; прикупља податке на терену за израду 

извештаја о поступању и за оперативне планове рада; пружа подршку у изради евиденција о примени 

овлашћења, поднетим пријавама, петицијама и предлозима грађана, асистенцијама и др. Остварује 

комуникацију унутар Одељења, стара се о исправности и сигурности превоза са службеним возилом; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 
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приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.298 Комунални милиционар  

Звање: Виши референт                                  Број службеника: 6 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на рејону Аеродрома „Никола 

Тесла“, a у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и 

наведену активност врши пешке или службеним возилом. Размењује информације са другим ужим 

унутрашњим јединицама у Сектору, прикупља и размењује информације за оперативни рад; стара се о 

исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.299 Комунални милиционар – Послови подршке  

Звање: Млађи референт                    Број службеника: 14 

Опис послова: Послове из делокруга комуналне милиције извршава на рејону Аеродрома „Никола 

Тесла“,, a у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда уз 

упутства службеника са вишим звањем и сталним надзором непосредног руководиоца и наведену 

активност врши пешке или службеним возилом. Остварује комуникацију унутар Одсека; стара се о 

исправности и сигурности превоза са службеним возилом; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж; положен испит за комуналног милиционара. 

 

Одсек за планирање послова и координацију 

 

12.300 Шеф одсека - Комунални милиционар 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Непосредно организује рад Одсека, планира послове, даје смернице комуналним 

милиционарима за извршење послова; врши смотру смена за упућивање на извршење задатих послова; 

обавља најсложеније послове у Одсеку; врши контролу рада комуналних милиционара; предлаже мере 

за побољшање ефикасности рада, сачињава дневни и недељни извештај о раду; задужен је за обилазак 

рејона возилом или пешке; остварује комуникацију са органима инспекције Градских општина, Града и 

полиције у размени информација неопходних за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља 

послове комуналног милиционара на територији града, обавља и друге послове по налогу руководиоца, 

шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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; положен државни стручни 

испит; најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара, 

возачка дозвола „Б“ категорије. 

 

12.301 Комунални милиционар - Контролор извештаја комуналних милиционара 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 2 

Опис послова: Израђује дневне налоге за реализацију задатих послова патрола на терену; води 

успостављене евиденције у Одсеку и ажурира базе података за сачињавање стандардних извештаја; 

врши обраду предатих налога за извршење послова и о карактеристичним догађајима извештава шефа 

Одсека; израђује месечни план ангажовања патрола. Остварује комуникацију са ужим унутрашњим 

јединицама Сектора и са органима инспекције Градских општина и Града, прикупља или размењује 

информације за остваривање успешног рада; у случају потребе обавља послове комуналног 

милиционара на територији града Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-

а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

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 
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трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.302 Комунални милиционар - Стручни оператер на радио везама 

Звање: Сарадник                       Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену у Одељењу; упознаје са радом и догађајима 

претходне смене и са бројним стањем у Одељењу, тежишним пословима и реализацијом планираних 

послова, наређења и асистенција, води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције 

на дужности у оквиру Одељења; прати сва дешавања на терену, координира рад и по потреби упућује 

комуналне милиционаре на извршење хитних послова, прослеђује налоге за поступање путем 

средстава везе и прати извршење издатих налога, води дневник примљених и реализованих пријава 

грађана; води евиденције асистенција у складу са планом асистенције и прати реализацију; по потреби 

врши корекцију дневног плана ангажовања патрола, врши пријем усмених и писаних извештаја 

патролa; води евиденције о прослеђеним пријавама и дешавањима путем средстава радио веза и 

њиховим реализацијама, води и евиденцију предмета у складу са прописима канцеларијског 

пословања; израђује дневне извештаје о раду. Размењује информације са надлежним инспекцијским 

службама у размени информација потребних за непосредан рад; у случају потребе обавља послове 

комуналног милиционара на територији града Београда и друге послове по налогу руководиоца, шефа 

ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: 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; положен испит за комуналног 

милиционара. 

 

12.303 Комунални милиционар - Оператер на радио везама 

Звање: Млађи сарадник                                  Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; води 

радио-телефонски саобраћај са патролама на терену, упознаје са радом и догађајима претходне смене и 

са бројним стањем у ПОЈ-у Београд, тежишним пословима и реализацијом планираних послова, 

наређења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне милиције у 

Одељењу, прати сва дешавања на терену, врши пријем пријава грађана о комуналним проблемима и 

прослеђује их даље на рад; издаје послове путем средстава везе и прати извршење издатих послова, 

води дневник примљених и реализованих пријава грађана, прати реализацију асистенције у складу са 

планом асистенције, врши пријем усмених и писаних извештаја патролa, води рачуна да се све 

евиденције, извештаји и друга документа чувају у складу са прописима о канцеларијском пословању, 

израђује дневне извештаје о раду. Остварује комуникацију углавном унутар Одељења ПОЈ-а Београд; у 

случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге 

послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.304 Комунални милиционар - Помоћни оператер на радио везама 

Звање: Виши референт                      Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на реализацију планираних послова у смени; учествује 

у радио-телефонском саобраћају са патролама на терену у Одељењу, упознаје са радом и догађајима 

претходне смене и са бројним стањем у Одељењу, тежишним пословима и реализацијом планираних 

пословима, наређења и асистенција; води тачно и ажурно бројно стање припадника комуналне 

милиције на дужности у оквиру Одељења; прати сва дешавања на терену; врши пријем пријава грађана 

о комуналним проблемима и прослеђује их даље на рад, прослеђује налоге за поступање путем 

средстава везе и прати извршење издатих налога, учествује у вођењу дневника примљених и 

реализованих пријава грађана; прати реализацију асистенције у складу са планом асистенције, врши 

пријем усмених и писаних извештаја патролa; води евиденцију предмета у складу са прописима о 

канцеларијском пословању, израђује дневне извештаје о раду. Размењује информације унутар Одсека и 
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са другим Одељењима ПОЈ-а Београд у прикупљању и размени информација потребних за оперативни 

рад; у случају потребе обавља послове комуналног милиционара на територији града Београда и друге 

послове по налогу руководиоца, шефа ПОЈ-а Београд и заменика шефа ПОЈ-а Београд. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци; положен испит за комуналног милиционара. 

 

ОДЕЉЕЊЕ 3А НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ НАЛОГА 

 

12.305 Начелник Одељења 

Звање: Виши саветник                      Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније нормативно - правне, управно - правне, надзорно - контролне, 

оперативно - стручне и студијско - аналитичке послове који захтевају стваралачке способности, 

предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и искуство; у оквиру општих усмерења 

начелника комуналне милиције, организује, руководи, координира, прати и контролише рад у 

Одељењу и стара се о благовременом обављању послова у области за коју је образовано Одељење; 

распоређује послове у Одељењу, даје неопходне смернице за рад и пружа стручну помоћ; припрема 

стручна мишљења о нацртима и предлозима општих аката, као и мишљења у вези примене прописа из 

надлежности комуналне милиције; решава најсложеније управне предмете у првостепеном управном 

поступку из делокруга Сектора; анализирање и проучавање измена законских и подзаконских прописа 

у погледу примене и ефекте на послове комуналне милиције; у циљу потпуног и благовременог 

извршавања свих послова Одељења, у размени информација које служе за остваривање послова из 

надлежности Сектора сарађује са другим ужим унутрашњим јединицама Сектора, другим 

организационим јединицама Градске управе, као и органима, организацијама и установама изван 

Градске управе града Београда, државним органима и Прекршајним судом, као и у погледу поверених 

послова; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ болова, 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; положен 

државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци. 

 

Одсек за нормативно-правне и управно-правне послове 

 

12.306 Шеф Одсека 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније нормативно - правне, управно - правне и студијско – аналитичке 

послове који захтевају стваралачке способности, предузимљивост и висок степен стручности, 

самосталност и искуство; организује, руководи, координира, прати и контролише рад у Одсеку; 

припрема и израђује иницијативе за измену прописа које примењује комунална милиција; нацрте 

уговора и других аката које доносе надлежни органи града Београда, координира у припреми основа за 

акт о организацији и систематизацији радних места, као и претходног описа радних места у Сектору; 

припрема инструкције и упутства на основу дефинисаних ставова у примени закона и других прописа 

и судске праксе; самостално обавља најсложеније послове из оквира Одсека и прати и проучава појаве 

и проблеме у нормативној области; разматра примедбе и мишљења на нацрте и предлоге прописа; 

припрема извештаје и информације у циљу утврђивања стања из делокруга Одсека; остварује редовну 

пословну комуникацију унутар Сектора, са надлежним инспекцијским службама Града и Градских 

општина, Прекршајним судом а ради остваривања постављених циљева успешног функционисања рада 

Одсека, израђује анализе, извештаје о раду и информације из делокруга Одсека; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне 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, дносно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци. 
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Група за нормативно – правне послове 

 

12.307 Руководилац Групе 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене нормативно - правне и студијско – аналитичке послове који захтевају 

стваралачке способности, предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и искуство; 

организује, руководи, координира, прати и контролише рад у Групи; припрема и израђује иницијативе 

за измену прописа које примењује комунална милиција; прибавља мишљења, разматра примедбе и 

мишљења других на нацрте и предлоге прописа из надлежности Сектора и о истом сачињава 

образложења; припрема, анализа и прикупљање података за утврђивање стања из делокруга Групе; 

припрема основе за акт о организацији и систематизацији радних места, као и претходног описа 

радних места у Сектору; израђује нацрте уговора и других аката које доносе надлежни органи града 

Београда; давање мишљења и предлога о потребним мерама и активностима за успешан и ефикаснији 

рад у примени прописа; остварује редовну пословну комуникацију унутар Сектора у којој је потребно 

за поједина питања делотворно пренети информацију са циљем побољшања резултата рада Групе; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне 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; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.308 Нормативно-правни послови 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене нормативно - правне и студијско – аналитичке послове који захтевају 

посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора 

руководиоца и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства 

руководиоца и то: прати примену прописа из надлежности комуналне милиције и припрема и израђује 

иницијативе за измену прописа које примењује комунална милиција; прибавља мишљења, разматра 

примедбе и мишљења других на нацрте и предлоге прописа из надлежности Сектора и о истом 

сачињава образложења; припрема, анализа и извештаје и прикупљање података за утврђивање стања из 

делокруга Одсека; припрема основе за акт о организацији и  систематизацији радних места, као и 

претходног описа радних местау Сектору; решава сложеније предмете по ванредним правним 

средствима, давање  мишљења и предлога о потребним мерама и активностима за успешан и 

ефикаснији рад у примени прописа;остварује редовну пословну комуникацију унутар Сектора у којој је 

потребно за поједина питања делотворно пренети информацију са циљем побољшања резултата рада 

Одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне 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; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.309 Послови стручне подршке нормативно-правним пословима  

Звање: Саветник                       Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља сложене нормативно - правне и студијско – аналитичке  послове који су 

најчешће прецизно одређени и подразумевају примену утврђених метода рада и поступака са јасним 

оквиром самосталног деловања, уз повремени надзор руководиоца; прати судску праксу и прописе из 

надлежности комуналне милиције; учествује у припреми делова нацрта нормативних аката које 

примењује комунална милиција, а посебно аката које доносе органи Града Београда; учествује у 

припреми извештаја и информација о појединим областима делокруга Сектора; остварује учесталу 

пословну комуникацију унутар и изван Сектора како би се пружили савети и прикупиле битне 

информације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке на основним академским студијама у обиму 



122 

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; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.310 Послови подршке нормативно-правним пословима  

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 6 

Опис послова: Обавља сложене нормативно - правне послове који подразумевају примену утврђених 

метода рада, поступака или стручних техника унутар прецизно одређеног оквира деловања, уз редован 

надзор руководиоца; прати судску праксу, прати примену прописа из надлежности комуналне 

милиције; прикупља податке за израду нацрта и предлога нормативних и других аката; учествује у 

изради предлога управних аката; учествује у вођењу евидеције о годишњим одморима и плаћеним 

одсуствима запослених; остварује повремену пословну комуникацију унутар и изван Сектора са циљем 

прикупљања и размене информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне 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; завршен приправнички стаж  или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом;положен државни стручни испит. 

 

Група за управно – правне послове 

 

12.311 Руководилац Групе 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене студијско – аналитичке и управно - правне послове који захтевају 

стваралачке способности, предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и искуство; 

организује, руководи, координира, прати и контролише рад у Групи; припрема упутства и инструкције 

за примену прописа; примењује упутства за примену прописа и учествује у припреми појединачних 

управних аката; израђује појединачне управне акте и друге појединачне акте предвиђене законом, 

сачињава одговоре странкама; одговоре на жалбе; давање мишљења и предлога о потребним мерама и 

активностима за успешан и ефикаснији рад у решавању у управном поступку; припрема извештаје и 

информације на основу прикупљених података; остварује редовну пословну комуникацију унутар 

Сектора у којој је потребно за поједина питања делотворно пренети информацију са циљем 

побољшања резултата рада Одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне 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; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.312 Управно-правни послови 

Звање: Самостални саветник                      Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене управно - правне и студијско – аналитичке послове који захтевају 

посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора 

руководиоца и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства 

непосредног руководиоца; припрема упутства и инструкције за примену прописа; примењује упутства 

за примену прописа и учествује у припреми појединачних управних аката; израђује појединачне 

управне акте и друге појединачне акте предвиђене законом, као и одговоре странкама; израђује 

појединачне акте који се односе на права, дужности и одговорности службеника из радног односа или 

у вези радног односа, нацрте аката другим органима (организационим јединицама, градским 

општинама, државним органима и др.) ради предузимање мера за које је тај орган надлежан; давање 

мишљења и предлога о потребним мерама и активностима за успешан и ефикаснији рад у решавању у 

управном поступку; припрема извештаје и информације на основу прикупљених података; остварује 

редовну пословну комуникацију унутар Сектора у којој је потребно за поједина питања делотворно 
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пренети информацију са циљем побољшања резултата рада Одсека; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне 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; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.313 Послови стручне подршке управно - правним пословима  

Звање: Саветник                       Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља сложене управно - правне и студијско – аналитичке послове који су најчешће 

прецизно одређени и подразумевају примену утврђених метода рада и поступака са јасним оквиром 

самосталног деловања, уз повремени надзор руководиоца и то: израђује појединачне управне акте и 

друге појединачне акте предвиђене законом; израђује нацрте аката другим органима (организационим 

јединицама, градским општи нама, државним органима и др.) ради предузимање мера за које је тај 

орган надлежан, као и одговоре странкама; израђује појединачне акте који се односе на права, 

дужности и одговорности службеника из радног односа или у вези радног односа; води евиденције о 

годишњим одморима и плаћеним одсуствима запослених; учествује у припреми извештаја и 

информација на основу података из одређених области; остварује учесталу пословну комуникацију 

унутар и изван Сектора како би се пружили савети и прикупиле битне информације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне 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; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.314 Послови подршке управно – правним пословима 

Звање: Млађи саветник                                                                                                      Број извршилаца: 4 

Опис послова: Обавља мање сложене управно - правне послове који подразумевају примену 

утврђених метода рада, поступака или стручних техника унутар прецизно одређеног оквира деловања, 

уз редован надзор руководиоца и то: учествује у разматрању и припреми одговора на жалбу изјављену 

на решења по жалби; прикупља податке за израду предлога управних аката; израђује мање сложене 

нацрте аката другим органима (организационим јединицама, градским општи нама, државним 

органима и др.) ради предузимање мера за које је тај орган надлежан, као и одговоре странкама; 

учествује у изради појединачних аката која се односе на права, дужности и одговорности службеника 

из радног односа или у вези радног односа; ажурира базе података о годишњим одморима и плаћеним 

одсуствима запослених за припрему извештаја и анализа на основу података из одређених области; 

остварује повремену пословну комуникацију унутар и изван Сектора са циљем прикупљања и размене 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне 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; завршен приправнички стаж  или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит. 

 

12.315 Административни послови 

Звање: Виши референт                      Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља оперативно - стручне,  административно - техничке и друге претежно рутинске 

послове који обухватају широк круг послова и могу захтевати познавање и примену једноставнијих 

метода рада и поступака, а раде се самостално и уз повремени надзор руководиоца Групе и то: води 

евиденције из делокруга Групе према методолошким и другим упутствима руководиоца Групе; 

остварује пословну комуникацију углавном унутар Групе, а повремено и са другим ужим унутрашњим 
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јединицама Сектора ако је потребно да се прикупе или размене информације; врши пријем, 

евидентирање и достављање у рад аката и предмета; експедицију и архивирање истих, евидентирање 

сваког кретања предмета кроз електронске базе Сектора; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

Одсек за праћење прекршајног налога и оперативно–стручне и административно–техничке 

послове 

 

12.316 Шеф Одсека 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније нормативно – правне и студијско – аналитичке послове који 

захтевају стваралачке способности, предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и 

искуство, организује, руководи, координира, прати и контролише рад у Одсеку и стара се о законитом 

и благовременом обављању послова у Одсеку; самостално обавља најсложеније послове из оквира 

Одсека; прати и проучава појаве и проблеме у области контроле и праћења прекршаја; даје смернице 

запосленима за извршење послова; прати прописе и израђује анализе, извештаје и информације из 

делокруга Одсека; припрема инструкције и упутства за примену прописа за поступање са издатим 

прекршајним налозима; прикупља чињенице и доказе релевантне за вођење поступка пред судом, 

припрема информације и извештаје о стању са издатим прекршајима; давање мишљења о потребним 

мерама за ефикасан и успешан рад Одсека; припрема анализе, извештаје и аналитичке материјале на 

основу података из евиденција за утврђивање стања у области делокруга Сектора; остварује редовну 

пословну комуникацију унутар и изван Сектора, ради остваривања постављених циљева и успешног 

функционисања рада Одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне 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; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.317 Послови праћења и контроле прекршајног налога 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и 

искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора руководиоца и доношење одлука у 

сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства руководиоца; израђује нацрте захтева за 

покретање прекршајног поступка, нацрте пријава за учињено кривично дело; израђује жалбе на 

решења и пресуде Прекршајног суда; одговоре Прекршајном суду по наредбама, захтевима и 

обавештењима тог суда у поступању Прекршајног суда, остварује редовну пословну комуникацију 

унутар и изван Сектора ради остваривања постављених циљева и успешног функционисања рада 

Одсека; обавља и друге послове по налогу  руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне 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; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци. 

 

 

12.318 Послови обраде прекршајног налога 

Звање: Млађи саветник            Број службеника: 4 

Опис послова: Обавља сложене нормативно – правне који подразумевају примену утврђених метода 

рада, поступака или стручних техника унутар прецизно одређеног оквира деловања, уз редован надзор 

руководиоца; израђује нацрте захтева за покретање прекршајног поступка, нацрте пријава за учињено 

кривично дело; израђује жалбе на решења и пресуде Прекршајног суда, одговоре Прекршајном суду по 

наредбама или обавештењима тог суда у вези уређења захтева за покретање прекршајног поступка или 
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издатог прекршајног налога; остварује повремену пословну комуникацију унутар и изван Сектора када 

је потребно прикупити или разменити информације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне 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; завршен приправнички стаж  или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом; положен државни стручни испит. 

 

12.319 Оперативно-стручни послови 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља сложене послове који подразумевају примену утврђених метода рада, 

поступака или стручних техника унутар прецизно одређеног оквира деловања, уз редован надзор 

руководиоца; утврђује стање послова евиденција које се воде у Одсеку, прикупља и обрађује податке 

за учествовање у сачињавању извештаја о стању послова евиденција; води евиденције о поднетим 

пријавама за учињено кривично дело, поднетим захтевима за судско одлучивање, изјављеним жалбама 

на одлуке суда; пружа стручну подршку непосредном руководиоцу; ажурира базе података за потребе 

анализа и извештаја; остварује повремену пословну комуникацију унутар и изван Сектора када је 

потребно прикупити или разменити информације; 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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит. 

 

12.320 Послови праћења и пружања подршке у вођењу евиденција 

Звање: Млађи сарадник                                                                                                     Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обавља стручне и административно – техничке послове уз упутства и детаљна 

усмерења руководиоца и то у области вођења евиденција предмета из области управних предмета и 

предмета у којима се води прекршајни поступак; прати рокове за израду аката за достављање доказа по 

наредби суда по поднетом захтеву за судским одлучивањем; припрема податке и информације за 

спровођење управног и прекршајног поступка и поступка по поднетој пријави за привредни преступ, 

података потребних за анализу периодичних извештаја Одељења, као и других материјала за 

реализацију појединачних питања у области техничко – технолошких унапређења процеса рада 

Сектора; сређује службена гласила; остварује пословну комуникацију унутар Одсека са циљем да се 

прикупе или размене информације за вођење евиденција управних и судских предмета; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит. 

 

12.321 Послови вођења евиденција 

Звање: Виши референт                       Број службеника:3 

Опис послова: Обавља оперативно - стручне, административно - техничке и друге претежно рутинске 

послове који обухватају широк круг послова и могу захтевати познавање и примену једноставнијих 

метода рада и поступака, а раде се самостално и уз повремени надзор руководиоца и то: води 

евиденције о прекршајним налозима за личну доставу, истакнутим решењима о истицању прекршајног 

налога на огласној табли, плаћеним и неплаћеним прекршајним налозима достављеним суду на даљи 

поступак, прекршајним налозима за које је добијена информација да је поднет захтев за судско 

одлучивање; врши пријем, евидентирање и достављање у рад аката и предмета; експедицију и 

архивирање истих, евидентирање кретања предмета кроз електронске базе; остварује пословну 

комуникацију унутар Сектора са циљем да се прикупе или размене информације; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.322 Административни послови 

Звање: Виши референт                     Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља оперативно - стручне,  административно - техничке и друге претежно рутинске 

послове који обухватају широк круг послова и могу захтевати познавање и примену једноставнијих 

метода рада и поступака, а раде се самостално и уз повремени надзор руководиоца и то:врши пријем, 

евидентирање и достављање у рад аката и предмета; прати кретање предмета по запосленима; 

разврставање и улагање писмена о урученим прекршајним налозима у предмете; припремање предмета 

са неурученим прекршајним налозима за кућну доставу; експедиција и архивирање предмета Сектора и 

раздужење предмета са писарницом; остварује пословну комуникацију унутар Сектора са циљем да се 

прикупе или размене информације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ 

 

12.323 Начелник Одељења 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније нормативно - правне, управно - правне студијско -аналитичке, 

надзорно - контролне и оперативно - стручне послове који захтевају стваралачке способности, 

предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и искуство. Организује, руководи, 

координира, прати и контролише рад у Одељењу; учествује у припреми стручних мишљења о 

нацртима и предлозима закона, других прописа и општих аката, утврђује садржај и обим 

најсложенијих стручно - аналитичких материјала из области послова комуналне милиције, распоређује 

послове у оквиру појединих одсека, односно на непосредне извршиоце, остварује пословну 

комуникацију са другим ужим унутрашњим јединицама Сектора, другим организационим јединицама 

Градске управе, као и органима, организацијама и установама изван Градске управе града  Београда, 

државним и правосудним органима. За свој рад и рад Одељења одговара начелнику Градске управе, 

обавља и друге послове по налогу начелника Градске управе. 

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 студијама на 

факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен 

испит за комуналног милиционара. 

 

Одсек за оперативне активности и безбедносну проверу 

  

12.324 Шеф Одсека 

Звање: Самостални саветник                                                         Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније нормативно - правне, управно  - правне, надзорно - контролне, 

оперативно - стручне и студијско - аналитичке послове који захтевају стваралачке способности, 

предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и искуство. У оквиру општих усмерења 

начелника Одељења, организује, руководи, координира, прати и контролише рад у Одсеку; планира 

послове у Одсеку, израђује нацрте аката из делокруга Одсека; обавља оперативне послове и послове 

безбедносне провере. Остварује пословну комуникацију са другим ужим унутрашњим јединицама 

Сектора, другим организационим јединицама Градске управе, као и органима, организацијама и 

установама изван Градске управе града Београда, државним и правосудним органима, 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 студијама на 

факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен 

испит за комуналног милиционара. 
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12.325 Аналитичка обрада извештаја у оперативним пословима 

Звање: Самостални саветник                                 Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене студијско - аналитичке и оперативно - стручне послове који захтевају 

посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора шефа 

Одсека и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства шефа Одсека, 

као што су: израда аналитичких материјала о извршеним оперативним активностима, сачињава 

предлоге извештаја о извршеној теренској контроли рада комуналних милиционара, сачињава 

извештаје о предузетим мерама и радњама, као и прикупљеним доказима у поступку контроле. 

Остварује редовну пословну комуникацију унутар Одељења у циљу прикупљања података а ради 

остваривања циљева Одсека. 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; најмање пет година 

радног искуства у струци; положен државни стручни испит. 

 

12.326 Послови оперативне и превентивне активности   

Звање: Самостални саветник                                                                                            Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене студијско - аналитичке и оперативно - стручне послове који захтевају 

посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора шефа 

Одсека и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства шефа Одсека, 

као што су: предузимање мера и радњи у поступку унутрашње контроле на откривању и превенцији 

недозвољеног поступања комуналних милиционара и других запослених у Сектору извршених на раду 

или у вези са радом; примена одговарајућих оперативно – тактичких и техничких мера и средстава у 

обезбеђивању материјалних доказа у контроли рада у Сектору, превентивна контрола и надзор у ПОЈ 

Бееоград и осталим организационим деловима Сектора. Остварује редовну пословну комуникацију 

унутар Одељења, у циљу прикупљања података а ради остваривања циљева Одсека. 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 студијама на 

факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни испит; положен 

испит за комуналног милиционара. 

 

12.327 Оперативни послови и послови безбедносне провере 

Звање: Саветник                       Број службеника: 4 

Опис послова: Обавља студијско - аналитичке послове који су најчешће прецизно одређени и 

примењују се у утврђеним методама рада уз повремени надзор непосредног руководиоца, као што су: 

обрада података из предмета, узимање изјава, подношење захтева за достављање података, по налогу 

контрола и увид у предмете и евиденције које се воде у Сектору, сачињавање нацрта извештаја о 

предузетим мерама и радњама, као и прикупљеним доказима у поступку теренске контроле. 

Повремено контактира унутар Сектора и изван, са циљем прикупљања и размене битних информација. 

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 студијама на 

факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци, положен 

испит за комуналног милиционара. 

 

12.328 Припрема безбедносне провере и оперативни послови 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 5 

Опис послова: Обaвљa послове кojи су нajчeшћe прeцизнo oдрeђeни и пoдрaзумeвajу примeну 

утврђeних мeтoдa рaдa и пoступaкa сa jaсним oквирoм сaмoстaлнoг дeлoвaњa, уз редован нaдзoр и 

помоћ руководиоца у сложенијим стручним проблемима, а који се односе на захтевање техничких и 
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других података о средствима која се користе у раду, остварује увид у службене просторије и врши 

преглед средстава које користе комунални милиционари и други запослени, теренску контролу. 

Повремено контактира унутар Сектора у циљу прикупљања или размене информација; 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 студијама на 

факултету; завршен приправнички стаж  или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца у складу са законом; положен испит за комуналног милиционара. 

 

12.329 Техничка подршка оперативним пословима 

Звање: Виши референт                      Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге претежно рутинске послове који 

обухватају широк круг послова и могу захтевати познавање и примену једноставнијих метода рада и 

поступака, а раде се самостално и уз повремени надзор руководиоца и то: одлагање, архивирање и 

чување документације, пријем, контрола исправности извештаја из поступака оперативног рада и 

унутрашње контроле. Контактира углавном унутар Одсека, а повремено и са другим Одељењима 

унутар Сектора у циљу прикупљања и размене информација. Обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци, положен испит за комуналног милиционара. 

 

Одсек за подршку унутрашњој контроли 

 

12.330 Шеф Одсека 

Звање: Самостални саветник                                 Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније оперативно - стручне и студијско - аналитичке послове који 

захтевају стваралачке способности, предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и 

искуство. У оквиру општих усмерења руководиоца, организује, руководи, координира, прати и 

контролише рад у Одсеку; припрема аналлитичке материјале о поступању комуналних милиционара у 

различитим областима овлашћења, планира послове у Одсеку, предлаже мере за правилну примену и 

контролу кодекса понашања запослених, прикупља извештаје о контроли рада комуналних 

милиционара. Остварује пословну комуникацију са другим ужим унутрашњим јединицама Сектора, 

другим организационим јединицама Градске управе, као и органима, организацијама и установама 

изван Градске управе града Београда, обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено висoкo обрaзoвaњe у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне или економске науке, односно на Криминалистичко-

полицијској академији или на Факултету безбедности, 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, најмање пет 

година радног искуства у струци; положен државни стручни испит. 

 

12.331 Аналитички послови подршке унутрашњој контроли 

Звање: Саветник                       Број службеника: 4 

Опис послова: Обавља  студијско - аналитичке послове који су најчешће прецизно одређени и 

примењују се у утврђеним методама рада уз повремени надзор непосредног руководиоца, као што су: 

припрема извештаја и информација о утврђеном стању из аналитичких материјала о поступању 

комуналних милиционара по областима овлашћења, припрема предлога налога за вршење контроле 

појединих области рада ужих унутрашњих јединица Сектора, праћење прописа из делокруга Сектора, 

ради на одржавању база података из делокруга Одељења. Повремено контактира унутар Сектора и 

изван, са циљем прикупљања и размене битних информација. 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 
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трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.332 Еведенциони послови подршке унутрашњој контроли 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 2 

Опис послова: Обaвљa послове кojи су нajчeшћe прeцизнo oдрeђeни и пoдрaзумeвajу примeну 

утврђeних мeтoдa рaдa и пoступaкa сa jaсним oквирoм сaмoстaлнoг дeлoвaњa, уз редован нaдзoр и 

помоћ руководиоца у сложенијим стручним проблемима, а који се односе на вођење евиденције из 

делокруга Одељења, ажурирање базе података које се воде у Одељењу, израда извештаја из базе 

података, прати прописе. Повремено контактира унутар Сектора у циљу прикупљања или размене 

информација; 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; завршен 

приправнички стаж  или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит. 

 

12.333 Оперативно – стручни послови подршке унутрашњој контроли 

Звање: Виши референт                      Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге претежно рутинске послове који 

обухватају широк круг послова и могу захтевати познавање и примену једноставнијих метода рада и 

поступака, а раде се самостално и уз повремени надзор руководиоца и то: пријем и обрада пријава 

унутрашњој контроли, води евиденције о поднетим иницијативама унутрашње контроле за покретање 

дисциплинских поступака, прикупљање података из евиденција за сачињавање извештаја. Контактира 

углавном унутар Одсека, а повремено и са другим Одељењима унутар Сектора у циљу прикупљања и 

размене информација. Обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.334 Евидентичар оперативно – стручних послова  

Звање: Референт                       Број службеника: 1 

Опис послова: Обaвљa aдминистрaтивне, тeхничке и друге рутинске пoслoве кojи пoдрaзумeвajу мaњи 

круг сличних послова кojи сe извршaвajу примeнoм jeднoстaвнe мeтoдe рaдa и пoступaкa, a oбaвљajу сe 

уз пoврeмeни нaдзoр и упутства руководиоца. Врши пријем и евидентирање предмета; архивира 

предмете из делокруга Одсека; учествује у вођењу евиденција о поднетим иницијативама за покретање 

дисциплинских поступака; остварује пословну комуникацију углавном унутар Одсека у циљу 

прикупљања и размене информације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.335 Евидентичар сарадник оперативно – стручних послови  

Звање: Млађи референт                      Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља оперативно - стручне, административно - техничке и друге претежно рутинске 

послове који обухватају широк круг послова и могу захтевати познавање и примену једноставнијих 

метода рада и поступака, а раде се самостално и уз редован надзор руководиоца и то:одлагање, 

архивирање и чување документације, пријем, контрола исправности извештаја из поступака 

оперативног рада; учествује у вођењу евиденције из делокруга Одсека према методолошким и другим 

упутствима руководиоца; остварује пословну комуникацију унутар Одсека; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

завршен приправнички стаж. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 

12.336 Начелник Одељења 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 
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Опис послова: Обавља најсложеније студијско – аналитичке и стручно - оперативне послове који 

захтевају стваралачке способности, предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и 

искуство; организује, руководи, координира, прати и контролише рад у Одељењу и стара се о 

законитом и благовременом обављању послова у Одељењу; самостално обавља најсложеније послове 

обраде и плаћања прекршајних налога; сачињава предлоге планова набавке и опреме, инвентара, 

материјала и униформе; предлаже нацрте финансијског плана, прати и проучава појаве и проблеме из 

делокруга Одељења; усклађује рад Одсека; даје инструкције и упутства запосленима за извршење 

послова; прати прописе; израђује анализе, извештаје и информације из делокруга Одељења; остварује 

пословну комуникацију унутар Одељења са другим организационим јединицама Градске управе Града 

Београда и са Прекршајним судом ради остваривања постављених циљева и успешног функционисања 

рада Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено висoкo oбрaзoвaњe у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области економске 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; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци. 

 

Одсек за економско - финансијске послове 

 

12.337 Шеф Одсека 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене студијско – аналитичке и стручно - оперативне послове који захтевају 

посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора 

руководиоца и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства 

руководиоца. Организује, руководи, координира, прати и контролише рад Одсека; планира послове у 

Одсеку; израђује анализе и информације за предлоге нацрта месечног, периодичног и годишњег 

финансијског плана; обавља послове који се односе на планирање и набавку опреме, униформе, 

инвентара, канцеларијског материјала и др; врши контролу плаћања прекршајних налога; остварује 

пословну комуникацију унутар Одељења, са другим организационим јединицама Градске управе града 

Београда и са Прекршајним судом ради остваривања постављених циљева и успешног функционисања 

рада Одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено висoкo oбрaзoвaњe у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области економске 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; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.338 Финансијско – економски и студијско – аналитички послови 

Звање: Самостални саветник                                                                                            Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене финансијско – економске и студијско – аналитичке 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; припрема податке и израђује нацрт месечног, 

периодичног и годишњег финансијског плана; израђује пројекције и измене финансијског плана у току 

године; припрема финансијско – економске материјале и информације у вези са реализацијом 

финансијског плана; сачињава дневне, месечне, периодичне и годишње извештаје о плаћеним и 

неплаћеним прекршајним налозима достављеним Прекршајном суду на даље поступање; прати 

реализацију уплата по основу неплаћених прекршајних налога достављених Прекршајном суду на 

извршење; води месечну евиденцију присуства запослених у Сектору; остварује пословну 

комуникацију унутар Сектора, са другим организационим јединицама Градске управе града Београда и 

са Прекршајним судом ради остваривања постављених циљева; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe 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 



131 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци.  

 

12.339 Послови контроле евиденција и извештавања 

Звање: Саветник                       Број службеника: 2 

Опис послова: Обавља сложене студијско – аналитичке и стручно - оперативне послове који захтевају 

посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора 

руководиоца и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства 

руководиоца; израђује предлоге месечног, периодичног и годишњег финансијског плана; учествује у 

контроли уплата по издатим прекршајним налозима; води евиденције о плаћеним и неплаћеним 

прекршајним налозима, прекршајним налозима за које је добијена информација од прекршајног суда да 

је поднет захтев за судско одлучивање; остварује пословну комуникацију унутар Сектора, и са другим 

организационим јединицама Градске управе, ради прикупљања и размене информација; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено висoкo oбрaзoвaњe 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; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.340 Послови евиденција и извештавања 

Звање: Млађи саветник                       Број службеника: 4 

Опис послова: Обaвљa слoжeне студијско – аналитичке и стручно - оперативне пoслoве кojи 

пoдрaзумeвajу примeну утврђeних мeтoдa рaдa, пoступaкa или стручних тeхникa унутaр прeцизнo 

oдрeђeнoг oквирa дeлoвaњa, уз рeдoвaн нaдзoр шефа Одсека; учествује у изради нацрта месечног, 

периодичног и годишњег финансијског плана; прати реализацију уплата по издатим прекршајним 

налозима; учествује у вођењу евиденција о плаћеним и неплаћеним прекршајним налозима, 

прекршајним налозима за које је добијена информација од прекршајног суда да је поднет захтев за 

судско одлучивање. Остварује пословну комуникацију унутар Сектора, и са другим организационим 

јединицама Градске управе, ради прикупљања и размене информација; 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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит. 

 

12.341 Евидентичар - обрађивач 

Звање: Виши референт                                  Број службеника: 3 

Опис послова: Обaвљa aдминистрaтивне, тeхничке и друге рутинске пoслoве кojи пoдрaзумeвajу мaњи 

круг сличних послова кojи сe извршaвajу примeнoм jeднoстaвнe мeтoдe рaдa и пoступaкa, a oбaвљajу сe 

уз пoврeмeни нaдзoр шефа Одсека и упутствa шефа Одсека; пријем и контрола предмета са издатим 

прекршајним налогом; праћење и контрола рока о уручењу прекршајног налога; припрема и контрола 

документације, доказа уз прекршајни налог за достављање суду на даље поступање; обрада 

прекршајних налога са констатацијом коначности и извршности; одлагање, чување и архивирање 

предмета; остварује пословну комуникацију углавном унутар Одсека, а повремено и са другим ужим 

унутрашњим јединицама Сектора ако је потребно да се прикупе или размене информације; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

Одсек за праћење и контролу возила са уређајима за снимање и опреме комуналног милиционара 

 

12.342 Шеф Одсека 

Звање: Сарадник                       Број службеника: 1 
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Опис послова: Обавља сложене стручно – оперативне и административно - техничке послове који 

захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, самосталан рад без 

надзора руководиоца и доношење одлука у сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства 

руководиоца. Организује, руководи, координира, прати и контролише рад Одсека; планира послове у 

Одсеку; припрема инструкције и упутства за примену прописаних евиденција Одсека; припрема 

извештаје и друге материјале о стању и проблемима опреме и средстава Сектора; стара се о правилној 

и правовременој припреми предлога Плана јавних набавки за потребе Сектора; обавља послове који се 

односе на праћење и контролу коришћења средстава и опреме, а нарочито возила, пловила и 

припадајућих техничких средстава; обавља послове контроле распореда коришћења средстава, 

евиденција потрошње горива, основних средстава комуналног милиционара; остварује пословну 

комуникацију унутар Сектора и са другим организационим јединицама Градске управе када је 

потребно да прикупи информације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.343 Контролор возила, опреме, средстава и материјала 

Звање: Млађи сарадник                      Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља једноставније стручно - оперативне послове и административно -техничке 

послове Одсека уз надзор и упутства и детаљна усмерења руководиоца; сачињава периодичне 

извештаје о распореду и коришћењу возила; стању возила и опреме и периодичну контролу 

сервисираних возила, обележавања возила и опреме у возилима у складу са прописима; сачињава 

дневне и месечне извештаје о утрошку горива и пређеној километражи, врши контролу евиденције 

опреме, униформе, службене легитимације, инвентара, канцеларијског материјала и др; сачињава 

периодичне извештаје из евиденција које води; припрема и издаје потврде о привремено одузетим 

предметима; остварује пословну комуникацију унутар Одсека, а повремено и са другим ужим 

унутрашњим јединицама Сектора ако је потребно да се прикупе или размене информације; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит. 

 

12.344 Евидентичар возила, опреме, средстава и материјала 

Звање: Виши референт                      Број службеника: 6 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге претежно рутинске послове који 

обухватају широк круг послова и могу захтевати познавање и примену једноставнијих метода рада и 

поступака, а раде се самостално и уз повремени надзор руководиоца и то: сачињавање редовних 

извештаја о распореду и коришћењу возила; сачињавање извештаја о стању возила и опреме; вођење 

евиденција утрошка горива; издавање путних налога и вођење евиденција издатих путних налога; 

средстава опреме комуналног милиционара; старање о техничкој исправности возила, чистоћи и 

уредности истих; врши контролу после сервисирања возила; стара се оодржавању и обележавању 

возила и опреме у возилима у складу са прописима; обавља послове везане за контролу евиденције 

опреме, униформе, инвентара, канцеларијског материјала и др; сачињава периодичне извештаје из 

евиденција које води; припрема и издаје потврде о привремено одузетим предметима; врши дневни 

распоред возила; обезбеђује бонове за бензин, прописно попуњене и оверене путне налоге; прати 

утрошак горива, пређену километражу; води евиденцију о регистрацији, осигурању возила, опремању 

возила потребном опремом; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.345 Возач 

Звање: Намештеник - IV врста радних места                Број извршилаца: 13 

Опис послова: Управља возилом комуналне милиције са уређајима за снимање према утврђеном 

распореду; преузима путне налоге за вожњу; пре почетка вожње врши визуелни преглед возила; води 

евиденцију о утрошку горива; сачињава месечни извештајн о пређеним километрима, времену 

употребе возила, количини утрошка горива и мазива; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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Услови: Стечено средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или 

IV степена стручне спреме или стечено специјалистичко образовање, возачки испит „Б“ категорије и 

најмање једна година радног искуства. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТРУЧНО–ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О 

ЛИЧНОСТИ 

 

12.346 Начелник одељења  

Звање: Самостални саветник                                                                                            Број извршилаца: 1  

Опис послова: Обавља нормативно - правне, студијско - аналитичке и оперативно -стручне послове; 

организује, руководи, координира, прати и контролише рад у Одељењу и стара се о законитом и 

благовременом обављању послова у Одељењу, припрема и израђује Предлог стратешког плана Сектора 

и годишњи и оперативи план рада Сектора; израђује нацрте обавезних упутстава комуналним 

милиционарима о примени прописа; учествује у обављању стручних послова у припреми аката из 

надлежности комуналне милиције; организује вођење прописаних збирки података и евиденција у 

области заштите података о личности и прописаних евиденција комуналне милиције; израђује писана 

изјашњења и акте о предузетим мерама на достављене притужбе грађана, државних органа, служби и 

инспекцијских органа градских општина и града Београда, Заштитника грађана и Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности; припрема анализе, извештаје, 

информације и планове за потребе органа града Београда; остварује пословну комуникацију унутар 

Сектора, са надлежним инспекцијским службама Града и Градских општина, Заштитником грађана и 

Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности а ради остваривања 

постављених циљева успешног функционисања рада Одељења; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца.  

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe у оквиру образовно - научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне или економске науке, односно на 

Криминалистичкополицијској академији или на Факултету безбедности 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; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.347 Правни послови и послови решавања притужби и представки  

Звање: Самостални саветник                                                                                            Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене нормативно - правне, студијско - аналитичке и оперативно - стручне 

послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, 

самосталан рад без надзора начелника Одељења и доношење одлука у сложеним случајевима само уз 

општа усмерења и упутства начелника Одељења, као што су: учествовање у изради Предлога 

стратешког плана Сектора и годишњег и оперативног плана рада; израда нацрта обавезних упутстава 

комуналним милиционарима; учествује у обављању стручних послова у припреми аката из 

надлежности комуналне милиције; израђује и води прописане збирке података и евиденције у области 

заштите података о личности и прописаних евиденција поднетих пријава, петиција и предлога грађана, 

поднетих притужби на рад комуналних милиционара, о аудио и видео снимцима, употребљеним 

средствима принуде и другим примењеним овлашћењима; врши контролу употребе средстава принуде 

и решава представке и притужбе лица која сматрају да су им незаконитом или неправилном применом 

овлашћења комуналних милиционара повређена права; израђује писана обавештења подносиоцу 

притужбе; припрема анализе, извештаје, информације и планове за потребе органа града Београда; 

остварује редовну пословну комуникацију унутар и изван Сектора, са надлежним инспекцијским 

службама Града и Градских општина, у циљу прикупљања података а ради остваривања циљева 

Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца.  

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне 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; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци.  
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12.348 Стручна подршка правним пословима и пословима заштите података о личности 

Звање: Саветник                                                                                                                  Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља сложене нормативно - правне, студијско - аналитичке и оперативно - стручне 

послове који захтевају посебно специјалистичко знање и искуство, аналитичке способности, 

самосталан рад без надзора начелника Одељења и доношење одлука у сложеним случајевима само уз 

општа усмерења и упутства начелника Одељења, као што су: учествовање у изради Предлога 

стратешког плана Сектора и годишњег и оперативног плана рада Сектора; израда нацрта обавезних 

инструкција комуналним милиционарима; сачињава иницијативе за покретање дисциплинских 

поступака против запослених; води и ажурира прописане збирке података и евиденције у области 

заштите података о личности и прописаних евиденција поднетих пријава, петиција и предлога грађана, 

поднетих притужби на рад комуналних милиционара, о аудио и видео снимцима, употребљеним 

средствима принуде и другим примењеним овлашћењима врши контролу употребе средстава принуде 

и решава представке и притужбе лица која сматрају да су им незаконитом или неправилном применом 

овлашћења комуналних милиционара повређена права; израђује писана обавештења подносиоцу 

притужбе; непосредно сарађује са Лицем за заштиту података о личности у Градској управи града 

Београда; израда писаних изјашњења и аката о предузетим мерама на достављене притужбе 

Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

припрема анализе, извештаје, информације и планове за потребе органа града Београда; остварује 

пословну комуникацију унутар Сектора, са надлежним инспекцијским службама Града и Градских 

општина, а ради остваривања постављених циљева успешног функционисања рада Одељења; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца.  

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне 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; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци.  

 

12.349 Стручно-оперативни послови и послови решавања притужби и представки 

Звање: Саветник                                                                                                                  Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке и оперативно-стручне послове као што су: учествовање у 

изради нацрта обавезних упутстава комуналним милиционарима; писана изјашњења и акти о 

предузетим мерама на достављене притужбе грађана, државних органа, служби и инспекцијских 

органа градских општина и града Београда, Заштитника грађана и Повереника за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности; прати примену закона и интерних прописа који се 

односе на заштиту података о личности; пружа подршку, потребна обавештења; врши контролу 

употребе средстава принуде и решава представке и притужбе поднете против комуналних 

милиционара; израђује обавештења подносиоцу притужбе; остварује пословну комуникацију унутар 

Сектора, са надлежним инспекцијским службама Града и Градских општина ради остваривања 

постављених циљева успешног функционисања рада Одељења; припрема анализе, извештаје, 

информације и планове за потребе органа града Београда; води евиденције поднетих пријава, петиција 

и предлога грађана, поднетих притужби на рад комуналних милиционара, употребљених средстава 

принуде и других примењених овлашћења према лицима, о упућивању комуналних милиционара на 

ванредне лекарске прегледе; обавља и друге послове по налогу руководиоца.  

Услови: Стечено високо oбрaзoвaњe у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука, из научне, односно стручне области правне науке или ИМТ област, 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; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.350 Послови подршке стручном оспособљавању и усавршавању комуналних милиционара  

Звање: Млађи саветник                                                                                                      Број извршилаца: 2 

Опис послова: Обaвљa студијско-аналитичке послове, а који се односе на стручну едукацију, 

усавршавање и оспособљавање комуналних милиционара, развој и праћење општих и специјалних 

моторичких способности комуналних милиционара, организовање предавања, обука, вежби, практичне 
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наставе, тестирања и консултација; остварује учесталу пословну комуникацију унутар и изван Сектора 

у циљу прикупљања или размене информација; 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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит.  

 

12.351 Стручно-организациони, оперативни и административно-документациони послови  

Звање: Млађи саветник                                                                                                      Број извршилаца: 1 

Опис послова: Обавља студијско-аналитичке послове који подразумевају припрему саопштења за 

јавност комуналне милиције, о контролама, о стању у одређеним областима и предузетим мерама у 

вршењу комунално-милицијског надзора, припрема нацрта одговора на новинарска питања, 

електронску комуникацију, преглед електронске поште, формирање базе података, вођење евиденција 

и сачињавање редовних извештаја по пријавама, представкама, притужбама на рад комуналне 

милиције, асистенцијама (помоћ у извршењу) и манифестацијама од значаја за град Београд, сачињава 

нацрте одговора и даје повратне информације; прати рокове за достављање одговора по поднетим 

захтевима; разврстава, заводи и доставља пошту упућену на личност; 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; завршен 

приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит. 

 

СЕКТОР ЗА СТУДИЈСКО – АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

 

12.352 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник                      Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније студијско - аналитичке послове који захтевају стваралачке 

способности, предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и искуство. У оквиру општих 

усмерења начелника комуналне милиције, организује, руководи, координира, прати и контролише рад 

и стара се о благовременом обављању послова у области за коју је образовано одељење; распоређује 

послове у одељењу, даје неопходне смернице за рад, пружа стручну помоћ; прати и анализира измене 

законских и подзаконских аката; у циљу потпуног и благовременог извршавања свих послова одељења 

у размени информација које служе за остваривање послова из надлежности сарађује са другим ужим 

унутрашњим јединицама Сектора, организационим јединицама Градске управе, као и органима, 

организацијама и установама изван Градске управе; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено висoкo oбрaзoвaњe 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; положен државни стручни испит; 

најмање седам година радног искуства у струци. 

 

Одељење за студијско – аналитичке и ИТ послове 

 

12.353 Начелник Одељења 

Звање: Самостални саветник                                 Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља најсложеније стручне послове који захтевају стваралачке способности, 

предузимљивост и висок степен стручности, самосталност и искуство; организује, руководи, 

координира, прати и контролише рад; сачињава анализе, извештаје, информације и друге стручне и 

аналитичке материјале на основу одговарајућих података и прикупља податке у циљу утврђивања 

чињеничног стања у области делокруга Сектора; припрема процене и планове који служе као стручна 

основа за утврђивање и спровођење политике у одговарајућој области; проучава последице утврђеног 

стања у областима из делокруга и обавештава надлежне о утврђеном чињеничном стању уз предлагање 
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одоварајућих мера; организује и координира рад у Одсеку и стара се о законитом и благовременом 

обављању послова у Одсеку; самостално обавља најсложеније послове из оквира Одсека; прати 

активности на изради апликације Сектора и усклађује стање у апликацијама Сектора са тренутним 

потребама, на основу анализе података, извештаја, информација и материјала из апликације предлаже 

потребе за даљом надоградњом апликација, усклађује рад одсека; даје смернице запосленима за 

извршење послова; остварује пословну комуникацију унутар Сектора и са организационим јединицама 

Градске управе, као и органима, организацијама и установама изван Градске управе а ради 

остваривања постављених циљева и успешног функционисања рада Одсека; прати прописе; израђује 

анализе, извештаје и информације из делокруга Одсека; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: Стечено висoкo oбрaзoвaњe 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; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.354 Студијско - аналитички послови 

Звање: Самостални саветник                     Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и 

искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора руководиоца и доношење одлука у 

сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства руководиоца; самостално обавља 

најсложеније студијско - аналитичке послове везане за унапређење система комуналне милиције; 

систематизује прикупљене податке; израђује периодичне извештаје на основу одговарајућих података 

и прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања у делокругу Одсека; упоредним анализама 

података даје предлоге и смернице у даљем унапређивању ефикасности у достизању постављених 

циљева Одсека; обједињује и прикупља податке резултата рада са терена из извештаја патрола 

комуналне милиције, систематизује податке тока обраде предмета; врши статистику процеса 

реализације наплате увидом у извештаје осталих служби у оквиру Сектора; остварује пословну 

комуникацију унутар и изван Сектора, а ради остваривања постављених циљева и успешног 

функционисања рада Одсека; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено висoкo oбрaзoвaњe 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; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.355 Стручна подршка студијско - аналитичким пословима 

Звање: Саветник                       Број службеника: 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове који захтевају посебно специјалистичко знање и 

искуство, аналитичке способности, самосталан рад без надзора руководиоца и доношење одлука у 

сложеним случајевима само уз општа усмерења и упутства руководиоца; самостално обавља 

најсложеније студијско - аналитичке послове везане за унапређење система комуналне милиције; 

систематизује прикупљене податке; израђује периодичне извештаје на основу одговарајућих података 

и прикупља податке у циљу утврђивања чињеничног стања у делокругу Одсека; упоредним анализама 

података даје предлоге и смернице у даљем унапређивању ефикасности у достизању постављених 

циљева Одсека; обједињује и прикупља податке резултата рада са терена из извештаја патрола 

комуналне милиције, систематизује податке тока обраде предмета; врши статистику процеса 

реализације наплате увидом у извештаје осталих служби у оквиру Сектора; остварује пословну 

комуникацију унутар и изван Сектора у циљу прикупљања или размене информација; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено висoкo oбрaзoвaњe 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; положен државни стручни испит; 

најмање три године радног искуства у струци. 
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12.356 Статистичко - евиденциони послови 

Звање: Саветник                       Број службеника: 2 

Опис послова: Обaвљa слoжeне послове кojи су нajчeшћe прeцизнo oдрeђeни и пoдрaзумeвajу 

примeну утврђeних мeтoдa рaдa и пoступaкa сa jaсним oквирoм сaмoстaлнoг дeлoвaњa, уз пoврeмeни 

нaдзoр и помоћ руководиоца у сложенијим стручним проблемима; врши послове ажурирања података 

за потребе припреме анализа и извештаја и израђује извештаје на основу мање сложених анализа; 

прикупља податке у циљу праћења стања у релевантној области; врши мање сложене анализе података 

ради утврђивања чињеничног стања у датој области; врши послове који се односе на прикупљање 

статистичких података потребних за израду извештаја о резултатима рада комуналних милиционара у 

различитим временским интервалима, као и стратешког и годишњег плана рада Сектора; систематизује 

прикупљене податке, сарађује у изради периодичних извештаја; упоредним анализама података даје 

предлоге и смернице у даљем унапређивању ефикасности у достизању постављених циљева; 

систематизоване податке прослеђује и даје на увид овлашћеним државним органима и сарађује у 

припреми и изради законски прописаних одговора тражиоцима податка: Заштитнику грађана, 

овлашћеним правним лицима, овлашћеним заступницима грађана и грађанима; обједињује и прикупља 

податке резултата рада са терена из извештаја патрола комуналних милиционара; ситематизује податке 

тока обраде предмета; остварује пословну комуникацију унутар и изван Сектора у циљу прикупљања 

или размене информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено висoкo oбрaзoвaњe у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наукана 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; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у 

струци. 

 

12.357 Сарадник на ИТ пословима 

Звање: Млађи саветник                      Број службеника: 3 

Опис послова: Обавља послове који се односе на администрирање потребних корисничких налога 

апликација Сектора (КОМПОЛ, ЈИС) за запослене у Сектору и обезбеђивање сталне доступности 

потребних сервиса (интернет, електронска пошта, базе података и друго); одржава ИТ опрему 

потребну за рад на терену, остварује пословну комуникацију унутар Сектора када је потребно да се 

прикупе и размене информације потребне за текуће информисање система унутар Сектора; 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; завршен 

приправнички стаж  или најмање пет година проведених у радном односу код послодавца у складу са 

законом; положен државни стручни испит. 

 
СЕКТОР ЗА КОМУНИКАЦИЈУ 

 

12.358 Руководилац сектора 

Звање: Виши саветник                                                                                   Број извршилаца 1 

Опис послова: Организује и усмерава рад Сектора; стара се за благовремено и законито извршавање 

послова из делокруга Сектора; распоређује послове на Одељења и непосредне извршиоце, даје 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; врши послове који се односе на организацију прикупљања, 

обрађивања и ажурирања података у складу са прописима из делокруга надлежности Сектора; 

учествује у изради предлога финансијског плана и плана јавних набавки Сектора; израђује извештај о 

раду сектора, обавља сталну пословну комуникацију са осталим организационим јединицама Градске 

управе града Београда, ЈКП и ЈП и органима локалне самоуправе; 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 

друштвених наука, положен државни стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци. 
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Одељење „Позивни центар” 

 

12.359 Нaчелник одељења 

Звање: Самостални саветник                                              Број извршилаца 1 

Опис послова:Организује, планира и обједињава послове у одељењу; даје упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; обавља сложене стручне послове; организује и усмерава рад одељења; распоређује 

послове на непосредне извршиоце, даје упутства за рад и пружа стручну помоћ; даје предлог за 

усавршавање запослених у Београдском позивном центру; обавља пословну комуникацију са 

надлежним органима градских општина и осталим организационим јединицама Градске управе; 

израђује извештаје о раду одељења; 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 

друштвених наука; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци. 

  

12.360 Послови координације рада са странкама 

Звање: Саветник                                                Број извршилаца 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на пружање помоћи у решавању конфликтних 

ситуација на релацији запослени - запослени и запослени - странка; даје подршку запосленима у 

превазилажењу проблема у конфликтним ситуацијама, одржава редовне састанке са запосленима у 

циљу реализације квалитетније сарадње са грађанима; 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 

друштвених наука; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.361  Супервизор- аналитичко- оперативни послови 

Звање: Саветник                                                            Број извршилаца 2 

Опис послова: Обавља сложене послове који се односе на рад оператера и контролора; врши обуку 

контролора и оператера;помаже контролорима и оператерима у решавању сложених захтева грађана; 

непосредно комуницира са грађанима и евидентира тако примљене сервисне захтеве, класификује их и 

прослеђује; врши преглед електронске поште и формирање пријава приспелих са сајта града или путем 

мејла и даје грађанима повратну информацију; стара се о законитом прегледању и архивирању 

телефонских разговора са странкама; израђује извештаје о раду БПЦ; даје предлоге за унапређење рада 

БПЦ; учествује у изради анкета и прати резултате истих; 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 

друштвених наука; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.362  Подршка аналитичким и оперативним пословима  

Звање: Млађи саветник                                              Број извршилаца 1 

Опис послова: Обавља послове који се односе на рад оператера и контролора уз повремени надзор; 

помаже контролорима и оператерима у решавању сложенијих захтева грађана; врши преглед 

електронске поште и формирање пријава грађана приспелих са сајта града или путем мејла; врши 

преглед и формирање пријава примљених путем апликација за мобилне телефоне; даје предлоге за 

унапређење рада БПЦ; учествује у изради анкета и прати резултате истих; 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 
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друштвених наука; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом. 

 

12.363 Виши контролор 

Звање: Сарадник                                                            Број извршилаца 2 

Опис послова: Координира и надзире рад оператера у складу са усвојеним процедурама рада уз 

повремени надзор супервизора; по потреби непосредно комуницира са грађанима, евидентира сервисне 

захтеве, класификује их, прослеђује и информише грађане; помаже оператерима у решавању захтева 

грађана; врши процену ургентности позива; израђује дневне и недељне извештаје; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

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; најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.364 Контролор 

Звање: Млађи сарадник               Број извршилаца 1 

Опис послова: Обавља једноставније стручне послове као и административно-техничке послове у 

сарадњи са запосленима виших звања; надзире рад оператера у складу са усвојеним процедурама рада; 

помаже оператерима у решавању захтева грађана; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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.  

 

12.365 Оперативно-стручни послови 

Звање: Млађи сарадник                                                                                                       Број извршилаца 3 

Опис послова: Комуницира са грађанима и евидентира предмете у апликацију Београдског позивног 

центра, класификује их и прослеђује супервизору; обрађује пријаве грађана добијене путем 

електронске поште и апликација за мобилне телефоне; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова; 

основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године ;положен државни 

стручни испит; завршен  приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 

 

12.366 Оператер 

Звање: Виши референт                                               Број извршилаца 6 

Опис послова: Комуницира са грађанима и евидентира предмете у апликацију Београдског позивног 

центра, класификује их и прослеђује супервизору; даје сервисне информације; информише грађане о 

предузетим активностима надлежних служби; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; најмање 

пет година радног искуства у струци. 

 

12.367 Административни послови 

Звање: Виши референт                                               Број извршилаца 1 

Опис послова: Обавља административне, техничке и друге послове везане за делокруг рада Сектора; 

израђује дневне извештаје из делокруга рада Београдског позивног центра; стара се о одлагању, 

чувању и архивирању документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; најмање 

пет година радног искуства у струци.  

 

12.368 Послови подршке оператерима 

Звање: Референт                                                Број извршилаца 3 

Опис послова: Учествује у комуникацији са грађанима што подразумева познавање комуналног 

система града Београда; евидентира сервисне захтеве и прослеђује их супервизору; затвара предмете; 

информише грађане; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; најмање 

три године радног искуства у струци. 
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Одељење за комуникације 

 

12.369 Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник                                              Број извршилаца 1 

Опис послова: Обавља сложене стручне послове из области делокруга Одељења, даје упутства за рад 

и пружа стручну помоћ; организује и учествује у изради информација и других материјала за потребе 

Одељења; израђује извештај о раду Одељења; обавља пословну комуникацију са надлежним органима 

градских општина и осталим организационим јединицама Градске управе; организује и учествује у 

изради публикација за грађане; предлаже обуке за запослене; 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 

друштвених наука; положен државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.370 Студијско аналитички послови односа са јавношћу 

Звање: Саветник                                                            Број извршилаца 4 

Опис послова: Прати извештавање медија и анализира прилоге везане за рад јавних комуналних 

предузећа, јавних предузећа, стручних служби и секретаријата Градске управе; припрема саопштења у 

вези са радом Београдског позивног центра; припрема и упућује примедбе и предлоге за унапређење 

комуникације са грађанима; израђује аналитичке материјале из области односа с јавношћу од значаја 

за рад Сектора; сарађује са инфо службама јавних комуналних предузећа, јавних предузећа, градских 

општина и секретаријата Градске управе; учествује у изради публикација и других материјала из 

области односа с јавношћу; ажурира сервисне информације и аналитички материјал за потребе 

Београдског позивног центра; 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 

друштвених наука; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци. 

 

12.371 Администратор друштвених мрежа и апликација за мобилне телефоне  

Звање: Млађи саветник                                               Број извршилаца 2 

Опис послова: Обавља послове који подразумевају комуникацију са грађанима путем профила Града 

Београда на друштвеним мрежама Фејсбук и Твитер уз редован надзор непосредног руководиоца; 

електронска комуникација са инфо службама јавних комуналних предузећа, јавних предузећа, 

градских општина и надлежнима у Градској управи у вези са пријавама грађана; давање повратне 

информације грађанима; ажурирање апликација за мобилне телефоне Секретаријата; вођење 

евиденције и израда извештаја о пријавама добијеним путем друштвених мрежа; вођење евиденције и 

израда извештаја о сервисним информацијама које се пласирају путем апликација за мобилне 

телефоне; 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 

друштвених наука;  положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж  или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом. 

 

12.372 Аналитички послови 

Звање: Млађи саветник                                                           Број извршилаца 2 

Опис послова: Прикупља информације и учествује у изради информативног материјала за јавне 

наступе секретара; израђује дневне извештаје о пријавама грађана у вези са системом даљинског 

грејања током грејне сезоне; прати реализацију и води евиденцију о акцијама које организује и у 

којима учествује Секретаријат; дневно прикупља информације потребне за израду извештаја у вези 

најчешће евидентираних комуналних проблема; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 
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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 

друштвених наука; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет 

година проведених у радном односу код послодавца у складу са законом. 

 

Одељење за правне послове, финансије и јавне набавке 

 

12.373 Начелник одељења 

Звање: Виши саветник                                                                                          Број извршилаца: 1 

Опис посла: Руководи, планира и организује рад одељења, пружа стручна упутства, координира и 

надзире рад службеника у одељењу; обавља најсложеније стручне послове из оквира делокруга 

Одељења; прати примену закона и прописа из области радних односа и обавештава запослене о 

њиховој примени; врши контролу обављања нормативно-правних послова, организује активности 

одељења у области радних односа, прати реализацију Закључака и других аката Градоначелника града 

Београда, Градског већа и аката које доноси Скупштина града Београда, прати и стара се о спровођењу 

потупака јавних набавки и изради и реализацији додељених уговора,  координира правне послове у 

вези са учествовањем у раду Комисија и стручних тела, заједно са руководиоцем Сектора учествује у 

изради Предлога финансијског плана Сектора и плана јавних набавки, прати реализацију планираних 

финансијских средстава и предузима конкретне мере за ефикасније и ажурније плаћање финансијских 

обавеза из делокруга Одељења, израђује сложене извештаје и анализе из делокруга Одељења, 

непосредно сарађује са Лицем задуженим за заштиту података о личности Градске управе и Лицем за 

приступ информацијама од јавног значаја Градске управе, обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.374 Правни послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Израђује решења и друга појединачна акта из области радних односа; прибавља податке, 

припрема предлог плана коришћења годишњих одмора и обједињује радне циљеве и извештаје о 

оцењивању запослених у Сектору; прати потребе и припрема предлоге за ангажовање незапослених 

лица ради обављања привремених и повремених послова; припрема податке и предлог одговора на 

захтеве за информације од јавног значаја из надлежности Сектора; прати примену закона и интерних 

прописа који се односе на заштиту података о личности, пружа подршку, потребна обавештења и 

припрема извештаје, анализе, планове и друге стручне и аналитичке материјале из делокруга рада; 

обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: 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. 

 

12.375  Економско-финансијски послови 

Звање: Самостални саветник Број извршилаца: 3 

Опис посла: Припрема финансијски план; прати реализацију планираних прихода и расхода; учествује 

у припреми уговора и прати њихову реализацију; припрема месечне квоте расхода; сачињава наредбе 

за књижење, захтеве и решења за пренос средстава; сачињава нацрте финансијских планова; израђује 

извештаје, програме, стручне материјале, анализе и информације; води евиденцију трошкова; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или правних наука на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
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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 друштвених наука; положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

12.376  Послови јавних набавки 

Звање: Саветник Број извршилаца: 2 

Опис посла: Учествује у планирању јавних набавки и изради конкурсне документације; израђује акте 

у поступку јавне набавке и уговоре о јавној набавци; прати извршења јавне набавке и друге поступке 

који су повезани са поступком јавне набавке; сарађује са Службом за централизоване јавне набавке и 

контролу набавки; учествује у припреми извештаја, програма, стручних материјала, анализа и 

информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области економских или 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. 

 

12.377  Послови спровођења поступака јавних набавки 

Звање: Сарадник Број извршилаца: 1 

Опис посла: Припрема податке и информације и обавља поједине радње у вези са планирањем 

набавки, израдом конкурсне документације, израдом аката у поступку набавке, израдом уговора о 

набавци, праћењем извршења набавке и другим поступцима који су повезани са поступком набавке; 

води евиденцију о набавкама; сарађује са организационим јединицама Градске управе за послове 

централизоване јавне набавке и контролу набавки; учествује у припреми извештаја, програма, 

стручних материјала и информација; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

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, најмање три године радног искуства у струци. 

 

Члан 11. 

 

У члану 92. 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 6 6 

Саветник 12 30 

Млађи саветник 2 3 

Сарадник   

Млађи сарадник   

Виши референт 4 5 

Референт   

Млађи референт   

Укупно: 30 50 

 

У истом члану, после радног места под редним бројем 14.23. додаје се радно место 14.23а и гласи: 

 

14.23а Координатор за заштиту права пацијената 

Звање: Виши саветник                                   Број извршилаца 1 

Опис посла: Координира рад сектора; обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове из 

области заштите права пацијената; израђује анализе кроз коришћење апликације која се води у сектору 
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„Евиденција о подносиоцима приговора у поступку заштите права пацијената, извештаје и координира 

мере у циљу адекватног функционисања саветника пацијената и ствара услове за приступачност и 

уједначеност остваривања заштите права пацијената на територији града; остарује сарадњу са 

здравственим установама, другим облицима здравствене службе – приватном праксом, организационим 

јединицама високошколских установа здравствене струке који обављају здравствену делатност на 

територији града Београда и другим правним лицима који обављају одређене послове из здравствене 

делатности, Министарством здравља, РФЗО, органима града, градским општинама, удружењима 

пацијената и другим органима и организацијама; 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, положен државни стручни испит 

и најмање седам година рдног искуства у струци.“ 

 

Члан 12. 

 

Назив члана и члан 98. брише се. 

Члан 13. 

 

Назив члана и члан 101. мења се и гласи: 

 

„ Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација и координацију 

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају II група 2 1 

Службеници извршиоци 37 27 

Виши саветник 2 2 

Самостални саветник 5 5 

Саветник  15 9 

Млађи саветник  6 3 

Сарадник 1 1 

Млађи сарадник 1 1 

Виши референт 6 5 

Референт 1 1 

Укупно: 39 28 

 

23.1.Заменик начелника Градске управе- Секретар секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи       Број службеника:1 

Опис посла: Секретар руководи Секретаријатом, сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

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 области 

друштвено- хуманистичких, техничко-технолошких, природно-математичких наука; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци. 

 

23.2. Подсекретар секретаријата 

Звање: Службеник на положају у II групи       Број службеника:1 

Опис посла: Обавља послове у Секретаријату сагласно Одлуци о Градској управи града Београда. 

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 
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друштвено-хуманистички, природно- математичких наука, техничко- технолошких наука; положен 

државни стручни испит;  најмање пет година радног искуства у струци. 

 

23.3. Административно-технички секретар 

Звање: Виши референт         Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге послове; врши пријем телефонских позива, 

давање телефонских веза и обавештења; води евиденцију о времену и месту одржавања састанака; 

води евиденцију о присуству и одсуству радника са посла; прима и врши контролу исправности 

документације из делокруга Секретаријата; обавља послове у вези коришћења службених кола, путних 

налога, употребе печата и сређивања и евидентирања службених гласила, као и остале канцеларијске 

послове за потребе секретара и подсекретара; прима, евидентира и отпрема пошту преко пријемних и 

доставних књига; води евиденцију о завођењу и развођењу предмета, архивира предмете; обавља и 

друге послове по налогу руководиоца.   

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА 

 

23.4. Начелник одељења 

Звање: Виши саветник         Број извршилаца:1 

Опис посла: Организује и руководи радом одељења и обавља студијско-аналитичке и стручно-

оперативне послове из области одбране, безбедности, заштите тајности података и ванредних 

ситуација; руковалац је Плана одбране града Београда и координатор рада са Министарством одбране 

Републике Србије, Министарством унутрашњих послова Републике Србије, Канцеларијом за 

националну безбедност и заштиту тајних података Владе Републике Србије, градским општинама на 

територији града Београда, субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града 

Београда из делокруга послова планирања припрема за одбрану и безбедност, заштите тајности 

података и ванредних ситуација у складу са законом; усклађује припреме и документа одбране и 

безбедности, ванредних ситуација и заштите тајности података са правним субјектима на територији 

града у складу са законом, а послове обавља и на терену; израђује и спроводи План и програм развоја 

система заштите и спасавања за територију града у складу са законом; обавља  студијско-аналитичке и 

стручно-оперативне послове који се односе на планирање, организацију, доградњу система за јавно 

обавештавање  и узбуњивање у оквиру Ситуационог центра;  учествује у процени ризика од катастофа, 

плана смањења ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;  

предузима мере и обезбеђује услове за спровођење мера заштите од пожара, специфичне за подручје 

града Београда; учествује у изради акционих и санационих планова заштите од пожара у складу са 

законом; прима странке; 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, завршена Војна 

академија, Факултет безбедности или Криминалистичко-полицијска академија; положен државни 

стручни испит; најмање седам година радног искуства у струци; седам година радног искуства на 

пословима одбране и безбедности; испуњавање захтева безбедносне провере у складу са законом и 

поседовање сертификата за приступ тајним подацима. 

 

23.5. Послови планирања и припреме за одбрану 

Звање: Саветник          Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља стручно-оперативне послове из области одбране, безбедности и заштите тајности 

података; врши израду и ажурирање докумената Плана одбране града Београда и заштите тајности 

података; усклађује планске активности припрема за одбрану и ажурира документа Плана одбране, 

мера безбедности и заштите тајности података са правним субјектима на територији града у складу са 

законом; израђује, ажурира и предлаже ратне локације субјеката одбране града Београда; стара се о 

ажурности плана одбране; пружа стручну помоћ овлашћеним лицима за послове припреме за одбрану 

и заштиту тајности података са правним субјектима на територији града Београда у складу са законом; 
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послове планирања и припреме за одбрану обавља и у теренским условима; заменик је руковаоца 

Плана одбране града Београда; 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, завршена Војна 

академија, Факултет безбедности или Криминалистичко-полицијска академија; положен државни 

стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци; испуњавање захтева безбедносне 

провере у складу са законом и поседовање сертификата за приступ тајним подацима. 

 

23.6. Послови планирања радне обавезе и усклађивања припреме за одбрану 

Звање: Саветник          Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља стручно-оперативне послове из области одбране, безбедности и заштите тајности 

података; врши израду и ажурирање докумената Плана одбране града Београда и заштите тајности 

података; пружа стручну помоћ овлашћеним лицима за послове припреме за одбрану и заштиту 

тајности података градских општина и правних субјеката чији је оснивач град Београд и градска 

општина; усклађује опште и посебне мере тајности података; израђује, ажурира и предлаже ратне 

локације субјеката одбране града Београда; израђује и ажурира документа Плана попуне по радној 

обавези; води јединствену евиденцију и картотеку обвезника по радној обавези и врши попуну по 

радној обавези у складу са Планом одбране града Београда; израђује и усклађује планове ТкИОБ града 

Београда, усклађује припреме и документа одбране и безбедности са правним субјектима на 

територији града Београда у складу са законом и радом на терену; прима странке; 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, завршена Војна 

академија, Факултет безбедности или Криминалистичко-полицијска академија; положен државни 

стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; испуњавање захтева безбедносне 

провере у складу са законом и поседовање сертификата за приступ тајним подацима. 

 

23.7. Послови планирања Цивилне заштите и припреме за ванредне ситуације 

Звање: Саветник          Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља стручно-оперативне послове из области ванредних ситуација и координира рад са 

Министарством унутрашњих послова Републике Србије, Министарством одбране Републике Србије, 

градским општинама и правним субјектима из делокруга послова ванредних ситуација у складу са 

законом и у теренским условима; обавља послове планирања, израде и ажурирања процене ризика од 

катастрофа и плана заштите и спасавања за град Београд; предузима мере и обезбеђује услове за 

спровођење мера заштите од пожара, специфичне за подручје града Београда; израђује акционе и 

санационе планове заштите од пожара у складу са законом; пружа стручну помоћ органима градских 

општина и правним субјектима чији је оснивач град Београд из области ванредних ситуација; обавља 

стручно-оперативне послове за потребе Градског штаба за ванредне ситуације; израђује и ажурира 

одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите; учествује у планирању, образовању, обуци 

и опремању органа и јединица цивилне заштите опште намене; информисање грађана; 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 из научне области друштвено-

хуманистичких наука, природно-математичких, техничко-технолошких наука или завршен Факултет 

безбедности, смер цивилна заштита; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци. 

 

23.8. Послови планирања и припреме планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама 

Звање: Саветник          Број извршилаца:2 

Опис посла: Обавља стручно-оперативне послове из области ванредних ситуација; координира рад 

Секретаријата са градским општинама и општинским штабовима за ванредне ситуације и другим 
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субјектима на територији града Београда; координира рад са градским општинама и правним 

субјектима из делокруга послова ванредних ситуација у складу са законом; учествује у пословима 

планирања, израде и ажурирања процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања за град 

Београд нa ГИС подлогама; пружа техничку стручну помоћ органима градских општина и учествује у 

пословима планирања, израде и ажурирања процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања 

за град Београд у ИТ области и развоју телекомуникационе подршке у ванредним ситуацијама; пружа 

техничку стручну помоћ у области успостављања система веза и ИТ подршци у пословима доградње 

система за јавно обавештавање и узбуњивање становништва у оквиру Ситуационог центра и обавља 

оперативне послове за потребе Градског штаба за ванредне ситуације; води евиденције, спискове и 

радна документа за потребе одељења и Градског штаба за ванредне ситуације; пружа стручну помоћ у 

раду стручно-оперативних тимова по врстама опасности субјектима заштите и спасавања и обавља 

послове и на терену; 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 

друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких наука или техничко-технолошких наука или 

Факултет безбедности; смер цивилна заштита, положен државни стручни испит; најмање три године 

радног искуства у струци. 

 

23.9. Оперативни и административно-документациони послови одбране, заштите тајних 

података и ванредних ситуација 

Звање: Млађи саветник         Број извршилаца:1 

Опис посла: Учествује у обављању поверених стручно-оперативних послова; учествује у пословима 

пријема, разврставања, завођења и достављања поште и извештаја; води евиденцију и спискове 

субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, повереника јединица цивилне заштите опште 

намене и јединица цивилне заштите опште намене на територији града Београда; израђује табеларне 

приказе планова обуке и води евиденцију обуке јединица цивилне заштите; води и чува картотеку 

припадника цивилне заштите; води евиденцију материјалних средстава цивилне заштите; послове 

обавља и на терену; 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 из научне области друштвено-

хуманистичких наука, природно-математичких, техничко-технолошких наука, или завршен Факултет 

безбедности, смер цивилна заштита; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или 

најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ 

 

23.10. Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник                     Број извршилаца:1 

Опис посла: Руководи радом одељења и обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове у 

складу са наредбама, закључцима и препорукама Градског штаба за ванредне ситуације; координира 

рад са општинским штабовима и правним субјектима из делокруга послова ванредних ситуација у 
складу са законом; предлаже обуке за запослене у одељењу; прима странке; послове обавља и на 

терену по потреби; 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, положен државни 

стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци. 

 

23.11. Студијско – аналитички послови 

Звање: Саветник          Број извршилаца:1 
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Опис посла: Обавља студијско-аналитичке послове за потребе Градског штаба; припрема предлоге 

докумената за потребе Градског штаба; води записнике са седница Градског штаба; пружа стручну 

помоћ општинским штабовима и другим субјектима на територији града Београда; прати активности 

стручно-оперативних тимова; 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, положен државни 

стручни испит, најмање три године радног искуства у струци. 

 

23.12. Послови праћења реализације Годишњег плана рада Градског штаба за ванредне 

ситуације 

Звање: Млађи саветник         Број извршилаца:1 
Опис посла: Обавља послове везане за припрему дела предлога документације и материјала за потребе 

израде предлога Годишњег плана рада Градског штаба; прати реализацију Годишњег плана; врши 

израду предлога годишњег извештаја о раду Градског штаба за ванредне ситуације; 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, положен државни 

стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца. 

 

23.13. Припрема седница Градског штаба за ванредне ситуације 

Звање: Млађи сарадник         Број извршилаца:1 

Опис посла: Прикупља податке од ЈП, ЈКП и других субјеката са територије града Београда потребних 

за израду материјала за седнице Градског штаба; припрема позиве и материјал за чланове штаба; води 

евиденцију о одржаним седницама, донетим одлукама, препорукама и закључцима; обавља и друге 

послове по налогу руководиоца. 

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 и током приправничког стажа стечена 

вештина да се знања примене. 

 

23.14. Административни послови 

Звање: Виши референт         Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге послове уз повремени надзор и упутства 

службеника са вишим звањима; обавља административне послове везане за делокруг рада Одељења и 

стара се о архивирању документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ, КООРДИНАЦИЈУ И СПРОВОЂЕЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА 

 

23.15. Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник                     Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља стручне послове у вези са координацијом инфраструктурних радова на 

територији града Београда; надзире ажурирање и публиковање обједињеног годишњег плана 

инфраструктурних радова на почетку сваке године; координација активности свих ЈП и ЈКП током 

рада зимске службе града Београда; распоређује послове на непосредне извршиоце, даје неопходна 

упутства за рад и пружа стручну помоћ; организује израду и учествује у изради информација и других 

материјала за потребе Градоначелника, Градског већа и Скупштине града; израђује извештај о раду 

Одсека; прима странке и обавља послове по потреби и на терену; 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 
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академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из научне области 

друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких или техничко-технолошких наука; положен 

државни стручни испит; најмање пет година радног искуства у струци. 

 

23.16. Послови праћења и координације инфраструктурних радова 

Звање: Саветник          Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља стручне послове који се односе на координацију активности јавних комуналних 

предузећа и јавних предузећа који обављају инфраструктурне радове од значаја за Град Београд; 
предузима мере за неодложно решавање проблема који утичу на реализацију инфраструктурних 

радова; организује и координира активности Градске управе града Београда и јавних комуналних 

предузећа и јавних предузећа чији је оснивач град Београд који обављају инфраструктурне радове од 

значаја за Град Београд; учествује у раду Зимске службе града Београда; прима странке и обавља 

послове по потреби и на терену; 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 

друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких или техничко-технолошких наука; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци. 

 

23.17. Послови спровођења манифестација и догађаја 

Звање: Саветник          Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља стручне послове који се односе на комуникацију са привредним субјектима и 

организацијама који организују јавне манифестације од значаја за град Београд, асистира организатору 

манифестације у процесу добијања дозвола и сагласности; предузима мере за неодложно решавање 

проблема који утичу на реализацију јавних манифестација на терену; ажурира план манифестација на 

територији града Београда; прима странке и непосредно обавља послове реализације манифестација и 

догађаја и на терену; 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 

друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких или техничко-технолошких наука; положен 

државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци. 

 

23.18. Послови праћења заузећа јавних површина за инфраструктурне радове и спровођење 

манифестација и догађаја 

Звање: Млађи саветник         Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља послове праћења и координације заузећа јавних површина при реализацији 

активности јавних комуналних предузећа и јавних предузећа приликом извођења инфраструктурних 

радова од значаја за град Београд на територији града Београда; послове праћења и координације 

заузећа јавних површина при реализацији активности јавних комуналних предузећа и јавних предузећа 

приликом реализације манифестација на територији града Београда; води евиденцију заузећа јавних 

површина; прима странке и обавља послове по потреби и на терену; 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; положен државни 

стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу код 

послодавца, у складу са законом. 

 

23.19. Административни послови 

Звање: Виши референт         Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге послове уз повремени надзор и упутства 

службеника са вишим звањима; обавља административне послове везане за делокруг рада Одсека и 
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стара се о архивирању документације; непосредно обавља послове реализације манифестација и 

догађаја и на терену;  обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању,положен државни стручни испит, 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОМОТИВНИХ САДРЖАЈА 

 

23.20. Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник                     Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља стручне послове који се односе на реализацију снимања филмова, телевизијских 

емисија, реклама и др.; распоређује послове на непосредне извршиоце; даје упутства за рад и пружа 

стручну помоћ; одржава сталну комуникацију са свим субјектима који учествују у процесу 

реализације; непосредно обавља послове реализације промотивних садржаја и на терену; 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 

друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких или техничко-технолошких наука; положен 

државни стручни испит; најмање пет године радног искуства у струци. 

 

23.21. Послови праћења и координације реализације промотивних садржаја 

Звање: Саветник          Број извршилаца:2 

Опис посла: Обавља стручне послове који се односе на комуникацију са привредним субјектима и 

организацијама који организују реализацију промотивних садржаја од значаја за град Београд, 

асистира организатору промотивних садржаја у процесу добијања дозвола и сагласности; непосредно 

обавља послове реализације промотивних садржаја на терену; обавља и друге послове по налогу 

руководиоца. 

Услови: 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 друштвено-хуманистичких наука, 

природно-математичких или техничко-технолошких наука; положен државни стручни испит; најмање 

три године радног искуства у струци. 

 

23.22. Послови праћења заузећа јавних површина за реализацију промотивних садржаја 

Звање: Млађи саветник         Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља сложене послове праћења и координације заузећа јавних површина при 

реализацији активности промотивног садржаја од значаја за град Београд и на територији града 

Београда; води евиденцију заузећа јавних површина; непосредно обавља послове реализације 

промотивних садржаја на терену;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 

друштвено-хуманистичких наука, природно-математичких или техничко технолошких наука; положен 

државни стручни испит; завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 

односу код послодавца, у складу са законом. 

 

23.23. Административни послови 

Звање: Референт          Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге послове уз повремени надзор и упутства 

службеника са вишим звањима; обавља административне послове везане за делокруг рада Одсека и 

стара се о архивирању документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; најмање 

три године радног искуства у струци. 
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СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

23.24. Руководилац сектора  

Звање: Виши саветник         Број извршилаца:1 

Опис посла: Стара се о благовременом и законитом извршавању послова из делокруга Сектора; 

распоређује послове на Одељења и непосредне извршиоце, даје упутства за рад и пружа стручну 

помоћ; обавља најсложеније послове; 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 града Београда; припрема годишњи план потребних 

средстава Секретаријата за доношење Одлуке о буџету града Београда; учествује у изради Годишњег 

плана јавних набавки Секретаријата; прати извршење годишњег Финансијског плана и Плана јавних 

набавки Секретаријата; израђује Извештај о раду; прима странке и обавља послове по потреби и на 

терену; 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 области 

друштвено-хуманистичких наука; положен државни стручни испит; најмање седам година радног 

искуства у струци. 

 

23.25. Административни послови 

Звање: Виши референт         Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља административне, техничке и друге послове уз повремени надзор и упутства 

службеника са вишим звањима; обавља административне послове везане за делокруг рада Сектора и 

стара се о архивирању документације; обавља и друге послове по налогу руководиоца. 

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању; положен државни стручни испит; 

најмање пет година радног искуства у струци. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

 

23.26. Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник                     Број извршилаца:1 

Опис посла: Стара се о благовременом и законитом извршавању послова из делокруга рада Одељења; 

даје упутства за рад и пружа стручну помоћ; учествује у састављању модела уговора и коначних 

уговора; учествује у дефинисању предлога потреба Секретаријата; израђује извештаје и врши анализу 

рада Одељења; припрема одговоре на захтеве за приступ информацијама од јавног значаја; предлаже 

обуке за запослене из одељења; прима странке и обавља послове по потреби и на терену; 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 области 

друштвено-хуманистичких наука; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци. 

 

23.27. Нормативни и студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник          Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља стручне послове који се односе на спровођење одлука, праћење прописа и 

публикација која се односе на рад и у вези са радом Секретаријата, поштовање рокова; информисање 

запослених о доношењу нових и изменама постојећих прописа; врши консултације, пружа стручну 

помоћ запосленима у Секретаријату у вези са обављањем послова; прима странке и даје савете у вези 

са функционисањем стамбених заједница и комуналног система града; израђује решења о годишњим 

одморима, плаћеним одсуствима и другa акта из радних односа; саставља моделе уговора; 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 
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трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из области 

друштвено-хуманистичких наука; положен државни стручни испит; најмање три године радног 

искуства у струци. 

 

23.28. Правни послови спровођења поступака јавних набавки 

Звање: Саветник          Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља послове припреме плана јавних набавки и његово усаглашавање са финансијском 

планом секретаријата; праћење прописа из области јавних набавки; учествује у поступку израде 

конкурсне документације, предлога одлука о покретању поступака, предлога одлука о формирању 

комисије за јавне набавке и предлога закључака градоначелника; израђује моделе уговора за јавне 

набавке; учествује у раду комисије за јавне набавке; припрема одговоре на поднете захтеве за заштиту 

права у поступку јавне набавке;  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 области правних 

наука; положен државни стручни испит; положен испит за службеника за јавне набавке; најмање три 

године радног искуства у струци. 

 

23.29. Стручно-оперативни послови 

Звање: Млађи саветник         Број извршилаца:1 

Опис посла: Сачињава нацрте одлука, закључака и других докумената уз повремени надзор 

непосредног руководиоца; учествује у раду комисија за јавне набавке; 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 области 

друштвено-хуманистичких наука; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или 

најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

23.30. Начелник одељења 

Звање: Самостални саветник                     Број извршилаца:1 

Опис посла: Стара се о благовременом и законитом извршавању послова из делокруга рада Одељења; 

даје упутства за рад и пружа стручну помоћ; учествује у припреми и изради финансијског плана 

Секретаријата и прати његово извршење по позицијама; учествује у припреми и изради предлога 

потреба и плана јавних набавки Секретаријата и прати његово извршење; прати прописе из области 

финансија и јавних набавки; предлаже обуке за запослене из Одељења; прима странке и обавља 

послове по потреби и на терену; 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 области 

друштвено-хуманистичких наука; положен државни стручни испит; најмање пет година радног 

искуства у струци. 

 

23.31. Финансијско-материјални и студијско-аналитички послови 

Звање: Саветник          Број извршилаца:2 

Опис посла: Обавља послове који се односе на припрему предлога, измена и допуна финансијског 

плана Секретаријата; ради у САП програму; припрема и контролише документацију за плаћање; 

припрема и врши измену месечних квота; пријем фактура; пријем и праћење средстава финансијског 

обезбеђења; израда захтева за обезбеђење додатних финансијских средстава; припрема аналитичких 

материјала и информација у вези са реализацијом финансијског плана; обавља и друге послове по 

налогу руководиоца. 
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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 области 

друштвено-хуманистичких наука; положен државни стручни испит; најмање три године радног 

искуства у струци. 

 

23.32. Студијско-аналитички послови спровођења поступака јавних набавки 

Звање: Саветник          Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља послове из области јавних набавки који се односе на израду предлога плана 

јавних набавки, измена и допуна плана јавних набавки и извештаја о спроведеним јавним набавкама; 

припрема аката у поступцима јавних набавки;учествује у спровођењу поступака јавних набавки; израда 

месечних, кварталних и годишњих извештаја о извршењу плана ЈН; учествује у припремању одговора 

на захтев за заштиту права у поступку јавне набавке; 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 области 

друштвено-хуманистичких наука; положен државни стручни испит; положен испит за службеника за 

јавне набавке; најмање три године радног искуства у струци. 

 

23.33. Финансијско-оперативни послови 

Звање: Млађи саветник         Број извршилаца:1 

Опис посла: Учествује у обављању послова који се односе на: израду делова предлога месечних, 

кварталних и годишњих извештаја о реализацији финансијског плана; припрема делова документације 

за плаћање; припремне послове везане за израду захтева за плаћање у складу са финансијским планом; 

рад у САП апликацији; праћење рокова за плаћање у Централном регистру фактура; 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 области 

друштвено-хуманистичких наука; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж или 

најмање пет година проведених у радном односу код послодавца, у складу са законом. 

 

23.34. Послови спровођења поступака јавних набавки 

Звање: Сарадник          Број извршилаца:1 

Опис посла: Обавља стручне послове везане за спровођење поступака јавних набавки; води 

евиденцију о јавним набавкама; унос плана јавних набавки у софтвер УЈН и на портал СЦЈН; 

припрема и унос података о извршењима плана јавних набавки; израда кварталних извештаја о 

извршењима уговора за СЦЈН; постављање документације за јавне набавке на Портал јавних набавки; 

учествује у раду комисије за јавне набавке; обавља и друге послове по налогу руководиоца.  

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; положен испит за службеника за јавне набавке; најмање три године 

радног искуства у струци. 

  

Члан 14. 

 

 У члану 104. после радног места под редним бројем 19. назив сектора, мења се и гласи: 

 

„СЕКТОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ И ПРОЈЕКТЕ“ 

 

У истом члану, код радног места под редним бројем 21. назив радног места и опис послова 

мења се и гласи: 

„21. Студијско -аналитичкои послову у области локалног економског развоја и локалне 

самоуправе 
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Опис послова: Обавља сложене послове који се односе на планирање и остваривање сарадње са 

локалним самоуправама других држава у региону, на европском и међународном нивоу у 

областима из надлежности града, одређивање пројекатаза коришћење средстава из фондова ЕУ 

из делокруга града Београда; усклађивање предлога пројеката са техничким захтевима, 

програмским и секторским приоритетима; припрему релевантне пројектне документације; 

вођење евиденције о свим предложеним предлозима пројеката; припрему и ревизију листе 

приоритетних пројеката у области из делокруга града Београда“ 

 

Члан 15. 

 

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

Београда. 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДA БЕОГРАДA 

Број: 110-1127/22-ГВ – 4. новембар 2022. године 

 

 

 
 

 

Доставити: 
 Секретаријату за послове начелника Градске управе  

- Секретаријату за информисање 

- Секретаријату за инспекцију, надзор и комуникацију  

- Секретаријату за здравство 

- Секретаријату за послове одбране, ванредних ситуација и 

координацију  

- Кабинету градоначелника 
 Писарници 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Александар Шапић,с.р. 

 

 

 

 


