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                 XI број 06-18/19 

Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 30. 05. 2019. године, на 
основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016,113/2017, 113/2017-др.закон и 95/2018), 
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 и 113/17-др.закон), члана 31. Одлуке о Управи Градске општине 
Звездара („Службени лист града Београда“ број 107/16, 132/16, 28/17, 72/17, 8/19 и 22/19), 
члана 15. Одлуке о правобранилаштву Градске општине Звездара („Службени лист града 
Београда“, бр. 86/14 и 85/15), на предлог начелника Управе Градске општине Звездара, 
усвојило је обједињен   
 

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

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У  
УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 
 

Члан 1. 

 У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске 
општине и Општинском правобранилиштву Градске општине Звездара XI бр. 06-50 од 
29.11.2016. године, 06-57 од 28.12.2016. године, 06-2 од 13.01.2017. године, 06-8 од 
23.02.2017.године, 06-16 од 18.05.2017. године, 06-22 од 20.07.2017. године, и 06-34 од 
17.10.2017.године, 06-44 од 25.12.2017године, 06-3 од 23.02.2018.године, 06-2 од 
29.01.2019.године, 06-13 од 18.04.2019.године, у члану 2. став 3. број систематизованих 
радних места са предвиђеним бројем извршилаца у обједињеном Правилнику мења се и 
гласи: 
 

 Број радних места Предвиђен број извршилаца 

Постављена лица у Управи 
Градске општине 

3 радна места 3 извршиоца 

Службеник на положају –  
I група 

1 радно место 1 службеник 

Службеник на положају – II 
група 

1 радно место 1 службеник 

 

Службеници - извршиоци   

   

Самостални саветник 39 радних места 40 службеника 

Саветник 28 радних места 49 службеника 

Млађи саветник 26 радних места 35 службеника 

Сарадник 10 радних места 12 службеника 

Млађи сарадник  5 радних места 6 службеника 
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Виши референт 28 радних места 46 службеникa 

Референт 1 радно место 1 службеник 

Млађи референт 2 раднa местa 2 службеникa 

Укупно: 139 радних  места 191 службеника 
 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 0 радних места 0 радних места 

Друга врста радних места 0 радних места 0 радних места 

Трећа врста радних места 1 радно место 1 намештеник 

Четврта врста радних места 3 радна места 7 намештеника 

Пета врста радних места 0 радних места 0 радних места 

Укупно: 4 радна места 8 намештеника 

 
Укупан број систематизованих радних места у Управи Градске општине је 148 и то: 

 
- 3  радна места за постављена лица, 
- 2  радна места за службенике на положају, 
- 139 радних места за службенике на извршилачким радним местима и  
- 4  радна места намештеника 

 
Укупан број предвиђених извршилаца на систематизованим радним местима у 

Управи Градске општине је 204, и то: 
 
- 3   постављена лица 
- 2  службеника на положају 
- 191 службеника на извршилачким радним местима 
- 8   намештеника 

 
Укупан број систематизованих радних места у Општинском правобранилаштву је 4, 

и то : 
 

- 2   радна места за постављена лица 
- 2  радна места за службенике на извршилачким радним местима 

 
Укупан број предвиђених извршилаца на систематизованим радним местима у 
Општинском правобранилаштву је 7, и то: 
 
- 4  постављена лица  
- 3  службеника на извршилачким радним местима 

 
Укупан број систематизованих радних места у обједињеном Правилнику је 152 

радна места, а предвиђен број извршилаца на систематизованим радним местима је 211. 
 
 

Члан 2.  
 

У истом Правилнику, у члану 29., тачка 6.2. Унутрашње организационе јединице, 
подтачка 6.2.11. Служба за управљање документима, иза радног места под редним 
бројем 118. Послови писарнице - I, уписује се радно место под редним бројем: 
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118а. Послови пријема поште 

ЗВАЊЕ: млађи референт БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 

Опис послова: 
 
Врши пријем и прегледање предмета и поште; 

Доставља у рад примљене поднеске уз упутства службеника са вишим звањем; 

Уписује пошиљке у књигу за пошту и књигу за место; 

Врши уручење пошиљки адресатима; 

Даје обавештења о кретањима предмета; 

Штампа омоте списа предмета; 

Стара се о исправности функционисања система АОП кроз сарадњу са сервисерима; 

Обавља и друге послове по налогу начелника Службе и руководећих радника; 

УСЛОВИ: 

Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању и завршен приправнички стаж. 

 
 

Члан 3. 
 

У истом Правилнику, иза члана 30б. уписује се члан 30в. који гласи: 
 

„Члан 30в. 
 

На систематизованим радним местима у звању млађи референт, млађи сарадник 
и млађи саветник може се засновани радни однос са приправником у складу са 
одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе.“ 

 
  

Члан 4. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Управе Градске општине Звездара. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 Водећи рачуна да се послови Управе врше ажурно и ефикасно извршена је допуна 
Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи Градске општине и 
Општинском правобранилиштву Градске општине Звездара. 
 
 
 
 
 
 Правилник o допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у 
Управи Градске општине и Општинском правобранилаштву Градске општине Звездара XI 
број 06-18/19 усвојен је на седници Већа Градске општине Звездара дана  30. 05.  2019. 
године. 
 

            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
        ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА 
         
         Виолета Филип, с. р.  
       


