
 
 

Број:110-1071/19-ГВ 
 

Градско веће града Београда, на седници одржаној 27. новембра 2019. године, на 
основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – 
др. закон и 95/2018 – др. закон),   Уредбе о критеријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/16, 113/17 – др. закон 
и 95/18-др. закон) и Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима 
за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/16),  донео је 

  
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА  

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА  
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА, СЛУЖБИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ, СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ, СЛУЖБИ 
ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА, КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МЛАДЕ И СЛУЖБИ 

ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ГРАДА БЕОГРАДА 
 

Члан 1. 
 
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града 
Београда, Служби за центарализоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за 
буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда, Канцеларији за 
младе и Служби главног урбанисте града Београда, број: 110-680/17-ГВ од 11.5.2017. 
године, 110-1725/17-ГВ од 31.10.2017. године, 110-107/18-ГВ од 2.2.2018. године, 110-
314/18-ГВ од 25.4.2018. године, 110-626/18-ГВ од 27.6.2018. године, 110-973/18-ГВ од 
4.10.2018. године, 110-1193/18-ГВ од 7.12.2018. године, 110-54/19-ГВ од 24.1.2019. 
године, 110-123/19-ГВ од 14.2.2019. године, 110-190/19-ГВ од 7.3.2019. године, 110-
406/19-ГВ од 24.4.2019.године, 110-457/19-ГВ од 16.5.2019.године,   110-589/19-ГВ од 
13.6.2019.године,  110-741/19-ГВ од 01.8.2019.године, 110-809/19-ГВ од 
28.8.2019.године, 110-839/19-ГВ од 13.09.2019.године и 110-1040/19-ГВ од 
20.11.2019.године,  у члану 98. у табели, редни број 24.14, мења се и гласи: 
 

24.14. Руководилац сектора 
 
Руководи, планира, усмерава и 
надзире рад запослених у 
Сектору; обавља сложене послове 
из делокруга рада Сектора; прати 
законе и друге прописе из 
делокруга рада Сектора и даје 
упутства и стручне инструкције 
службеницима и намештеницима о 
правилној и законитој примени 
прописа из области канцеларијског 
пословања, прописа у вези са 
плаћањем административних 
такси, коришћења и употребе 
печата; учествује у изради нацрта 

1 Стечено високо образовање из 
научне области правне или 
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 на 
факултету; положен државни 
стручни испит; најмање пет година 
радног искуства у струци; 



2 

 

 

и предлога општих аката из оквира 
делокруга Секретаријата; 
прикупља и обрађује податке о 
извршењу послова у Сектору и 
припрема сложене анализе и 
извештаје из делокруга Сектора и 
предлаже мере у циљу 
реализације и ефикасности рада; 
израђује извештаје и планове рада 
Сектора и сарађује са 
руководиоцима унутрашњих 
јединица Секретаријата у вези са 
дневним распоредом послова и 
анализира реализацију истих; 
израђује решења у вези са 
вођењем евиденције коришћења 
печата у складу са Законом о 
печатима; решења у вези са 
одређивањем ознака органа и 
организационих јединица у 
саставу органа; аката о начину 
вођења евиденције предмета у 
организационим јединицама у 
Градској управи; сарађује са 
руководиоцима других 
организационих јединица Градске 
управе у вези са применом 
прописа о канцеларијском 
пословању; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца. 

познавање рада на рачунару 
 
Самостални саветник 

 
 
 

Члан 2. 
 
У члану 73. став 2. алинеја  2. мења се и гласи: 
 
 „- 2928 радних места службеника на извршилачким радним местима 
 

 Виши саветник – 202 

 Самостални саветник – 445 

 Саветник – 961 

 Млађи саветник -  454 

 Сарадник – 154 

 Млађи сарадник -  89 

 Виши референт – 560 

 Референт – 21 

 Млађи референт – 42“ 
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Члан 3. 

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

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДA БЕОГРАДA  

Број: 110-1071/19-ГВ – 27. новембар 2019. године 

 
 
 
 
 

 
 

Доставити: 

- Кабинету градоначелника  

- Секретаријату за послове начелника Градске управе  

- Секретаријату за информисање 

- Секретаријату за скупштинске послове и прописе  

- Писарници 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
члан Градског већа 

Горан Весић, 
заменик градоначелника,с.р. 

 

Радојичић,с.р. 

 

 
 

За тачност отправка 
заменик начелника Градске управе 

града Београда – секретар Секретаријата за 
скупштинске послове и прописе 

 
Наташа Ђукић 

 

 
 

За тачност отправка 
заменик начелника Градске управе 

града Београда – секретар Секретаријата за 
скупштинске послове и прописе 

 
 

Наташа Ђукић 
 
 

 

 
 


