Број:110-457/19-ГВ

Градско веће града Београда, на седници одржаној 16. маја 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), у складу са Уредбом 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) и Одлуком о Градској управи града Београда (Службени лист града
Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18 и 119/18), донело је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА, СЛУЖБИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ, СЛУЖБИ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ,
СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА И КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МЛАДЕ
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Градској управи града
Београда, Служби за централизоване јавне набавке и контролу набавки, Служби за
буџетску инспекцију, Служби за интерну ревизију града Београда и Канцеларији за
младе, бр. 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 од 7.12.2018.
године, 110-54/19-ГВ од 24.1.2019. године, 110-123/19-ГВ од 14.2.2019. године, 110190/19-ГВ од 7.3.2019.године и 110-406/19-ГВ од 24.4.2019.године
У члану 85, у табели, радно место под бројем 11.16: „Начелник одељења”, мења се и
гласи:
11.16. Начелник одељења
Обавља и организује најсложеније студијскоаналитичке и друге стручне послове из
делокруга рада одељења, стара се о законитом
и благовременом обављању послова;
организује и руководи израдом стратешких
планова и програма и стара се о праћењу и
извештавању о реализацији стратешких
планова, програма и активности; руководи
припремом прописа и других аката из делокруга
одељења; организује и усмерава истраживање
тржишта и израду техничке спецификације за
поступке набавки из делокруга одељења;
руководи организацијом међуресорне сарадње
у реализацији активности дефинисаних
Програмом заштите животне средине Београда
и Акционим планом за његову реализацију;
врши надзор над израдом анализа, извештаја,
информација и одговора о питањима из
делокруга одељења, посебно за потребе
извештавања и информисања; сарађује са
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Стечено високо образовање
из научне односно стручне
области у оквиру
образовно-научног поља
природно-математичких,
техничко-технолошких
наука или друштвенохуманистичких на основним
академским студијама у
обиму од најмање 240
ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама,
мастер струковним
студијама,
специјалистичким
академским студијама,
специјалистичким
струковним студијама,
односно на основним
студијама у трајању од
најмање четири године или

надлежним органима државне управе,
организационим јединицама и службама
Градске и општинске управе, стручним
институцијама, предузећима и другим
субјектима заштите животне средине; обавља
и друге послове по налогу руководиоца.

специјалистичким студијама
на факултету, положен
државни стручни испит,
познавање рада на
рачунару, најмање 7 година
радног искуства у струци
Виши саветник

Члан 2.
У члану 73, став 2, алинеја 2. тачка Виши саветник - 188,
саветник – 412, мења се и гласи:
 Виши саветник – 189


и тачка Самостални

Самостални саветник – 411


Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана усвајања од Градског већа
града Београда.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДA БЕОГРАДA
Број: 110-457/19-ГВ – 16. мај 2019. године

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Проф. др Зоран Радојичић,с.р.
Доставити:
-

Кабинету градоначелника
Секретаријату за послове начелника Градске управе
Секретаријату за заштиту животне средине
Секретаријату за скупштинске послове и прописе
Писарници
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