
 
 

  
 
 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СА ПРЕГЛЕДПМ ИЗМЕНА 
ПДЛУКA П УПРАВИ 

ГРАДСКЕ ППШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ 
(„Сл.лист Града Бепграда“ брпј 55/08, 27/10, 35/10, 55/12, 33/13, 83/14, 103/14 и 08/16) 

 
I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

Овпм пдлукпм пбразује се Управа Градске ппщтине Савски венац (у даљем тексту: Управа Градске 
ппщтине ) кап јединствен прган Опщтине за врщеое управних ппслпва у пквиру права и дужнпсти Опщтине и 
пдређених струшних ппслпва за пптребе Скупщтине Градске ппщтине, председника/председнице Градске 
ппщтине и Већа Градске ппщтине и  уређује се прганизација и нашин рада Управе Градске ппщтине, 
рукпвпђеое Управпм Градске ппщтине, јавнпст рада, пплпжај заппслених у Управи, пднпс Управе са другим 
прганима ппщтине и Града и друга питаоа пд знашаја за рад и прганизацију Управе Градске ппщтине. 

 
 

Члан 2. 
 
Управа Градске ппщтине: 
1) припрема прпписе и друге акте кпје дпнпсе Скупщтина Градске ппщтине, председник/председница 

Градске ппщтине и Веће Градске ппщтине; 
2) изврщава пдлуке и друге акте Скупщтине Градске ппщтине, председника/председнице Градске 

ппщтине и Већа Градске ппщтине; 
3) рещава у управнпм ппступку у првпм степену п правима и дужнпстима грађана/грађанки, 

предузећа, устанпва и других прганизација у управним стварима из надлежнпсти Опщтине; 
4) пбавља ппслпве управнпг надзпра над изврщаваоем прпписа и других ппщтих аката Скупщтине 

Градске ппщтине; 
5) изврщава закпне и друге прпписе шије је изврщаваое ппверенп Опщтини; 
6) пбавља струшне и друге ппслпве кпје утврде Скупщтина Градске ппщтине, председник/председница 

Градске ппщтине  и Веће Градске ппщтине. 
 
 
Рад Управе Градске ппщтине дпступан је јавнпсти. 
 

Члан  4. 
 

Управа Градске ппщтине  сампстална је у врщеоу свпјих ппслпва кпје пбавља на пснпву и пквиру 
Устава, закпна, Статута Града, Статута Опщтине и других прпписа Града и Опщтине.  

 
 

Члан 5. 
 
Управа Градске ппщтине  у врщеоу ппслпва и задатака примеоиваће нашела закпнитпсти, струшнпсти, 

пбјективнпсти, ефикаснпсти, раципналнпсти и хпризпнталне ппкретљивпсти. 
Управа Градске ппщтине у свпм раду ппступа према правилима струке непристраснп и пплитишки 

неутралнп и дужна је да свакпм пмпгући једнаку правну защтиту у пствариваоу права, пбавеза и правних 
интереса. 

Управа Градске ппщтине је дужна да у пбављаоу ппслпва ппщтује лишнпст и дпстпјанствп странке. 
 

Члан  6. 
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Заппслени/заппслене у Управи Градске ппщтине не мпгу се у пбављаоу свпјих ппслпва рукпвпдити 
свпјим пплитишким убеђеоима нити их мпгу изражавати и заступати. 

 
Члан  7. 

 
Прихпд Опщтине за врщеое ппслпва Управе Градске ппщтине шине: 
-  прихпди утврђени закпнпм и ппсебнпм градскпм пдлукпм  
- средства за пбављаое ппверених ппслпва из пквира права и дужнпсти  Града 
- ппсебни прихпди кпје пстварује Опщтина пружаоем услуга грађанима/грађанкама и правним 

лицима  
- кап и прихпди пстварени пп другпм пснпву.   
 
 

II ПРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛПКРУГ РАДА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ППШТИНЕ 
 

Члан  8. 
 

1. Одељеое за финансије (пдсек за бучет и трезпр и пдсек за финансијске ппслпве) 
2. Одељеое за импвинскп-правне, грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве (пдсек за импвинскп-

правне ппслпве, пдсек за кпмуналнп-стамбене и архитектпнскп-грађевинске ппслпве и пдсек за 
ппслпве услужнпг центра Градске ппщтине Савски венац) 

3. Одељеое за инспекцијске ппслпве и изврщеоа (пдсек грађевинске инспекције, пдсек кпмуналне 
инспекције и група за изврщеоа) 

4. Одељеое за ппщту управу (пдсек за кадрпвске, правне и ппщте ппслпве,  пдсек за ппслпве 
писарнице и пдсек за правну ппмпћ) 

5. Одељеое за друщтвене делатнпсти и месну сампуправу (пдсек за друщтвене делатнпсти и пдсек за 
месну сампуправу)   

6. Oдељеое за инвестиције и јавне набавке (пдсек за правне, екпнпмске и технишке ппслпве) 
7. Oдељеое за струшне и административне ппслпве (пдсек за ппслпве председника/председнице, 

ппщтинскпг Већа и Управе Градске ппщтине, група ппслпва за скупщтину и група ппслпва за 
инфпрмисаое 

8. Служба за инфпрмаципне технплпгије  и технишку ппдрщку (група ппслпва за ИТ и пдсек за струшнп-
технишке ппслпве) 

 
Два сампстална изврщипца, изван унутращоих прганизаципних целина, пбављају ппслпве везане за 

лпкални екпнпмски развпј и ппслпве интернпг ревизпра. 
 

Члан 9. 
 

 Пдељеое за финансије врщи ппслпве кпји се пднпсе на израду и изврщеое бучета, извещтаваое п 
изврщеоу бучета; ппслпве трезпра и бучетскп коигпвпдствп, електрпнскп плаћаое, систем интерне бучетске 
кпнтрпле; ппслпве кпји се пднпсе на приватизацију предузећа са теритприје Опщтине;  ппслпве  издаваоа 
пптврда и увереоа за приватне преузетнике; 

Врщи ппслпве из пбласти бучетскпг рашунпвпдства кпји се пднпсе на впђеое ппслпвних коига и 
оихпву кпнсплидацију са ппслпвним коигама индиректних кприсника бучетских средстава и главнпм коигпм 
Трезпра, стараое п импвини за кпју је пдгпвпран директни кприсник, пбједиоаваое, кпнтрплу и пверу 
финансијске дпкументације кпја се припрема за плаћаое, финансијскп планираое и финансијскп 
извещтаваое на гпдищоем, кварталнпм и месешнпм нивпу, пбрашун зарада и накнада из раднпг пднпса, 
евиденцију и пбрашун пснпвних средстава и средстава стамбенпг фпнда, фактурисаое прихпда ппщтинских 
пргана и друге финансијскп-материјалне ппслпве у складу са Правилникпм п заједнишким критеријумима за 
пбразпваое финансијске службе директних кприсника средстава бучета. 
 Врщи и све друге ппслпве у складу са закпнским и ппдзакпнским актима. 
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Члан 10. 
 

 Пдељеое за импвинскп-правне, грађевинске и кпмуналнп-стамбене ппслпве ппступа у првпм 
степену у импвинскп - правним, грађевинским и кпмуналнп - стамбеним стварима, и тп: 
Ппступа у првпм степену и дпнпси рещеоа из импвинскп-правне пбласти п изузимаоу грађевинскпг 
земљищта, п престанку права кприщћеоа на грађевинскпм земљищту, п утврђиваоу права кприщћеоа 
псталпг неизграђенпг грађевинскпг земљищта и рещеоа п престанку прешег права градое, п експрппријацији, 
административнпм пренпсу и п ппнищтају правпснажних рещеоа п експрппријацији. Такпђе впди ппступке п 
утврђиваоу накнаде и закљушује сппразуме п накнади, затим п утврђиваоу права на надзиђиваое, 
претвараое и припајаое заједнишких прпстприја у станпве, впди збирку исправа неппкретнпсти на теритприји 
ппщтине Савски венац и пбавља ппслпве везане за укоижбу истих. Одељеое врщи припрему дпкуменатације 
за Кпмисију за даваое у закуп псталпг неизграђенпг грађевинскпг земљищта у државнпј свпјини ппщтине 
Савски венац, пднпснп спрпвпди ппступак, припрема предлпге закљушка и рещеоа п дпдели земљищта у 
закуп кпје дпнпси председник/председница Градске ппщтине на предлпг Кпмисије. 
Рещава у првпм степену у управним стварима кпје се пднпсе на изградоу, рекпнструкцију и дпградоу 
пбјеката дп 800 м2 брутп ппврщине, на претвараоу заједнишких прпстприја, на адаптацији, санацији пбјекта, 
на изградоу ппмпћнпг пбјекта, на прпмену намене пбјекта без извпђеоа грађевинских радпва, врщи пверу 
технишке дпкументације за изградоу пбјеката, рещава захтеве за издаваое упптребних дпзвпла, издаје 
увереоа п физишким делпвима неппкретнпсти, рещава п захтевима за ппстављаое привремених пбјеката на 
јавним ппврщинама (кипсци, мпнтажни пбјекти, летое бащте, итд.), дпнпси пдлуке пп жалби незадпвпљних 
странака, кап и дпнпси пдлуке у ппнпвнпм ппступку пп налпгу другпстепенпг пргана. 
У стамебнпј пбласти закљушује угпвпре и анексе угпвпра п пткупу станпва, впди ппступке и дпнпси рещеоа у 
складу са Закпнпм п станпваоу, впди евиденцију п нашину прганизпваоа ппслпва пдржаваоа стамбених 
зграда  и дпнпси увереоа п евиденцији кпнституисаоа Скупщтина зграда, врщи припрему дпкуменатације за 
Стамбену кпмисију, пднпснп спрпвпди ппступак, припрема предлпге закљушка и рещеоа кпје дпнпси 
председник/председница Градске ппщтине на предлпг Кпмисије. Врщи друге кпмуналне ппслпве псим 
ппслпва кпји су стављени у надлежнпст Градскпј управи, кап и  све друге ппслпве у складу са закпнским и 
ппдзакпнским актима. 
Одељеое рещава пп ванредним правним средствима правпснажнп пкпншаних предмета за кпје је у складу са 
ЗУП-пм надлежан ппщтински прган (ппнављаое ппступка, пглащаваое рещеоа нищтавним, укидаое и 
меоаое правпснажнпг рещеоа уз пристанак или пп захтеву странке и ванреднп укидаое). Припрема нацрте 
кпје дпнпсе Скупщтина Градске ппщтине, председник/председница Градске ппщтине и Веће Градске ппщтине 
и изврщава закпне и друге прпписе шије је изврщаваое ппверенп ппщтини и пвпм пргану. 
Обавља ппслпве Услужнпг центра Градске ппщтине Савски венац. 
 
Врщи и све друге ппслпве у складу са закпнским  и ппдзакпнским актима. 
 
Члан 11.брисан 
 

Члан 12. 
 

Пдељеое за инспекцијске ппслпве и извршеое врщи ппслпве грађевинске и кпмуналне инспекције и 
ппслпве изврщеоа и тп: 

Грађевинска инспекција врщи надзпр на изврщаваоем ппзитивних прпписа, станадарда и нпрматива 
у грађевинсрству, предузима прпписане мере кпје се пднпсе на изградоу и рекпнструкцију свих пбјеката за 
шију изградоу грађевинску дпзвплу издаје надлежни ппщтински прган, прганизује и предузима мере на 
спрешаваоу беправне градое и рещава у првпстепенпм управнпм ппступку у управним стварима из свпје 
надлежнпсти.  

Кпмунална инспекција врщи ппслпве и задатке у пбласти ппщтег уређеоа Града, пдржаваоа шистпће и 
шищћеоа јавних ппврщина, врщи надзпр над применпм пдредаба Одлуке п јавним паркиралищтима, 
ппстављаоа привремених пбјеката на јавним ппврщинама, ппстављаоа тезги и других ппкретних 
привремених пбјеката, п пдржаваоу пијаца, ппщтпваоа раднпг времена, ппщтпваое кућнпг реда у 
стамбеним зграда ма и пбјектима јавне намене (кипсцима, рестпранима, летоим бащтама итд.) и друге 
управне ппступке у првпстепенпм ппступку. 
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Одсек за изврщеоа спрпвпди изврщеоа пп пкпншаоу управнпг ппступка кпд Одсека за грађевинску и 
кпмуналну инспекцију, Одељеоа за импвинскп правне и стамбене ппслпве, кап и Одељеоа за грађевинске и 
кпмуналне ппслпве, кап и све друге ппслпве у складу са закпнским и ппдзакпнским актима. 

Врщи ппслпве пдбране и ппслпве кпји се тишу спрпвпђеоа свих мера везаних за ванредне ситуације на 
теритприји ппщтине. У циљу реализације пвих ппслпва, наведенп пдељеое израђује план пдбране а на 
пснпву извпда из плана пдбране Републике Србије и Града Бепграда и израђује план защтите и спасаваоа у 
ванредним ситуацијама. 

 
Члан 13. 

 
Пдељеое за ппшту управу врщи ппслпве кпји се пднпсе на праћеое кадрпвске дпкументације 

изабраних, именпваних и ппстављених лица и заппслених у Управи Градске ппщтине и оихпвих права из 
радних пднпса, израду аката и рещеоа из пбласти раднп-правних пднпса за све заппслене, евиденцију 
радних коижица именпваних лица и заппслених, впђеое и израду бирашких спискпва, струшнп технишке 
ппслпве за спрпвпђеое избпра какп на републишкпм, такп и на лпкалнпм нивпу и спрпвпди пппис 
станпвнищтва. 

Врщи ппслпве писарнице, пријемне канцеларије, архиве, пвере преписа, пптписа и рукпписа, 
експедиције и дпставе, кап и инфпрмације. 

Одељеое врщи ппслпве пружаоа правне ппмпћи и пбавља ппслпве псигураоа импвине и 
радника/радница у складу са прпписима кпји уређују псигураое пп закљушеним пплисама псигураоа 
импвине Опщтине и кплективнпг псигураоа заппслених. 

Обавља ппслпве издаваоа увереоа п живпту за кприснике дпмаћих и инпстраних пензија. 
Врщи и све друге ппслпве у складу са закпнпм и ппдзакпнским актима. 

 
Члан 14. 

 
 Пдељеое за друштвене делатнпсти и месну сампуправу врщи ппверене ппслпве у пбласти бпрашкп- 
инвалидске защтите; дпнпси рещеоа у првпстепенпм управнпм ппступку; изврщава друге прпписе из пбласти 
бпрашкп инвалидске защтите; впди ппступак и израђује рещеоа п статусу избеглих, прпгнаних и расељених 
лица, впди пдгпварајуће евиденције пп прпписима из пвих пбласти. У пквиру друщтвених делатнпсти 
Одељеое врщи пдређене ппслпве за пснпвне и средое щкпле кпје имају седищте на теритприји Опщтине, 
ппједине ппслпве из пбласти  спцијалне защтите, кап и сарадое са друщтвеним прганизацијама, удружеоима 
грађана/грађанки, хуманитарним и невладиним прганизацијама. 
           Прати стаое и стара се п пдржаваоу (псим капиталнпг) дешјих вртића и пснпвних щкпла; прати упис у 
први разред пснпвне и специјалне щкпле и редпвнп ппхађаое наставе у пснпвним  щкплама и ппкреће 
прекрщајни ппступак прптив рпдитеља, пднпснп старатеља, у складу са закпнпм; у сарадои са пбразпвнп-
васпитнпм устанпвпм утврђује мере и активнпсти защтите и безбеднпсти деце,пднпснп ушеника за време 
пствариваоа пбразпвнп васпитнпг рада и других активнпсти кпје прганизује устанпва, у складу са закпнпм. 
Организује ппслпве кпји се пднпсе на: превпз деце и оихпвих пратилаца ради ппхађаоа припремнпг 
предщкплскпг прпграма на удаљенпсти већпј пд 2 км и ушеника пснпвне щкпле на удаљенпсти већпј пд 4 км пд 
седищта щкпле; превпз, смещтај и исхрану деце и ушеника са сметоама у развпју, без пбзира на удаљенпст 
места станпваоа пд щкпле; превпз ушеника на републишка и међунарпдна такмишеоа. 

Врщи ппслпве кпји се пднпсе на ппмпћ шланпвима ппрпдица шији су хранипци на пдслужеоу впјнпг 
рпка; врщи струшне и административне ппслпве за Фпнд “Исидпра Секулић”; впди евиденцију фпндпва, 
фпндација и задужбина на свпјпј териптрији; врщи ппслпве струшне пбраде захтева за дпделу стипендија; 
стара се п јавнпм пбавещтаваоу грађана/грађанки п питаоима пд знашаја за оихпв живпт и рад, прганизује, 
ушествује и спрпвпди акције и прпјекте из пбласти пбразпваоа, културе, сппрта, екплпгије, спцијалне 
пплитике на нивпу месних заједница и ппщтине; предузима мере защтите и смещтаја грађана/грађанки у 
прпстпр месних заједница у слушају елементарних и других неппгпда у ппщтини. 

Прати стаое и предузима мере за защтиту и унапређеое живптне средине на свпм ппдрушју, 
припрема и спрпвпди акципне и санаципне планпве пд знашаја за защтиту живптне средине, у складу са 
актима Града и стара се и пбезбеђује услпве за пшуваое, кприщћеое и унапређеое  ппдрушја са прирпдиним 
лекпвитим свпјствима. 

Ппдстише развпј културнп-уметнишкпг стваралащтва и аматеризма, пбезбеђује услпве за пдржаваое 
културних манифестација пд знашаја за Опщтину. 
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Прати пптребе и стара се п задпвпљаваоу пптреба грађана/грађанки у пбласти сппрта на  ппдрушју 
Опщтине; ушествује у реализацији система щкплскпг сппрта у Опщтини и пбезбеђује услпве за прганизпваое и 
пдржаваое сппртских такмишеоа и манифестација пд знашаја за Опщтину; пбезбеђује услпве за реализацију 
прпграма устанпва и пмладинских прганизација. 

Врщи струшне и административне ппслпве за пптребе месних заједница ппщтине Савски венац, кпји се 
пднпсе нарпшитп на ппслпве припреме материјала, прганизацију, сазиваое и пдржаваое збпрпва 
грађана/грађанки, пргана и тела месних заједница, израду записника, закљушака, иницијатива и ставпва са 
збпрпва грађана/грађанки, пргана и тела месних заједница и праћеое оихпвпг спрпвпђеоа, припреме 
спрпвпђеоа референдума и других пблика неппсреднпг изјащоаваоа грађана/грађанки; прпверу бирашких 
спискпва грађана/грађанки са бирашким правпм и пбавља друге ппслпве у ппступку спрпвпђеоа избпра; 
утврђује стаое спцијалних пптреба пдређених категприја станпвнищтва у месним заједницама, врщи сарадоу 
са прганима Опщтине пп питаоима пдржаваоа ппслпвнпг прпстпра кпји кпристе месне заједнице, 
пдржаваое ппреме,  инвентара и дпставе. 

Ппмаже развпј разлишитих пблика сампппмпћи и сплидарнпсти са лицима са ппсебним пптребама, 
кап и са лицима кпја су сущтински у неједнакпм пплпжају са псталим грађанима/грађанкама и ппдстише 
активнпсти и пружа ппмпћ прганизацијама инвалида и другим спцијалнп-хуманитарним прганизацијама на 
свпм ппдрушју. 

Стара се п пствариваоу, защтити и унапређеоу људских права и индивидуалних и кплективних права 
припадника наципналних маоина и етнишких група. 

Одељеое пбавља ппслпве везане за праћеое спцијалних стаоа и спцијалнп защтитиних пптреба 
грађана/грађанки према дпбијеним  ппдацима пд месне сампуправе, израђује анализе, извещтаје и 
инфпрмације п тпме. Врщи ппдстицаое и прганизпваое разнпврсних културнп-пбразпвних, рекреативних и 
других манифестација ппсвећених деци, припрема извещтаје и инфпрмације из пбласти спцијалне защтите 
деце  и пмладине и пдраслих и старих лица за пптребе Скупщтине и оених пргана, сарађује са институцијама 
спцијане защтите и прати пствариваое прпграма јавних дешијих манифестација. 

Врщи и све друге ппслпве у складу са закпнским и ппдзакпнским актима у циљу успещнијег 
пствариваоа ппслпва лпкалне сампуправе и друщтвених делатнпсти. 

 
 

 
Члан 15. 

 
 Пдељеое за јавне набавке и  инвестиције врщи спрпвпђеое ппступка јавних набавки дпбара, услуга и 
радпва за Опщтину кап и спрпвпђеое ппступка и реализације јавних набавки радпва и других инвестиција за 
друге субјекте на теритприји Опщтине и пбавља друге ппслпве везане за спрпвпђеое прпцедуре и пдлука у 
складу са ппзитивним закпнским прпписима у пвпј пбласти. Обавља ппслпве везане за израду гпдищоег 
плана јавних набавки и оегпвпг усклађиваоа са пдлукпм п бучету и ппслпве везане за израду гпдищоег 
извещтаја Управи за јавне набавке п спрпведеним ппступцима јавних набавки. Врщи пптребне технишке и 
аналитишке ппслпве везане за израду плана инвестиција ппщтине и реализацију тпг плана и припрема 
извещтаје п реализацији изврщеоа плана; прганизује и извпди струшни надзпр над извпђеоем радпва из 
плана инвестиција. 
 

(брисан ппднаслпв : стручне службе) 
 

Члан 16. 
 

Пдељеое за  стручне и административне ппслпве пбавља струшне, прганизаципне и 
административнп-технишке ппслпве за Скупщтину Градске ппщтине кпји се пднпсе на припрему седница и 
пбраду аката усвпјених на седницама, шуваое извпрних дпкумената п раду Скупщтине Градске ппщтине, 
впђеое евиденције п пдржаним седницама, струшне прганизаципне и административне ппслпве за 
скупщтинска радна тела кпја Одељеое, у складу са Ппслпвникпм и другим актима Скупщтине Градске 
ппщтине ппслужује,  пбавља ппслпве за пптребе пдбпрника/пдбпрница и пдбпрнишких група, ппслпве везане 
за избпр и именпваоа и јавна признаоа, ппслпве представки и предлпга – иницијатива грађана/грађанки,  
пбраду аката и материјала у вези са пплпжајем Опщтине и другим  питаоима функципнисаоа лпкалне 
сампуправе у Опщтини . 
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Одељеое врщи струшне, саветпдавне, прганизаципне и административнп технишке ппслпве за 
пствариваое надлежнпсти и пвлащћеоа председника/председнице и заменика/заменице 
председника/председнице Градске ппщтине, кпји се пднпсе на представљаое Опщтине у пднпсу према 
правним и физишким лицима, другим ппщтинама, прганима Града, припрему радних и других пбавеза 
председника/председнице и заменика/заменице председника/председнице Градске ппщтине, кппрдинацију 
и активнпсти на реализацији утврђених пбавеза, ппслпве припремаоа, сазиваоа и пдржаваоа састанака 
председника/председнице Градске ппщтине и заменика/заменице председника/председнице  Градске 
ппщтине, припремаое прпграма рада председника/председнице и заменика/заменице 
председника/председнице Градске ппщтине, евидентираое и праћеое изврщаваоа дпнетих пдлука, 
припремаое материјала и ппјединашних аката, пднпснп кппрдинираое активнпсти и сарадоа са надлежним 
прганима на припреми материјала кпје дпнпси председник/председница Градске ппщтине, пбављаое 
ппслпва прптпкпла и кпмуникације са јавнпщћу кпји се пднпсе на пбавещтаваое јавнпсти п раду 
председника/председнице и заменика/заменице председника/председнице Градске ппщтине, пбављаое 
ппслпва прптпкпла ппвпдпм пријема представника градпва, културних, сппртских и других представника, 
прптпкпле ппвпдпм дпдељиваоа јавних признаоа и друге прптпкпларне ппслпве кпје пдреди 
председник/председница и заменик/заменица председника/председнице Градске ппщтине, прганизпваое 
кпнференција за щтампу и пбављаое других ппслпва у складу са закпнпм и другим прпписима. 

Врщи струшне, прганизаципнп и административнп-технишке ппслпве за председника/председницу и 
заменика/заменицу председника/председнице Скупщтине ппщтине, секретара/секретарку и 
заменика/заменицу секретара/секретарке Скупщтине ппщтине. 

Врщи ппслпве уређиваоа и издаваоа листа или билтена и других публикација намеоених интернпм и 
екстернпм инфпрмисаоу, кпје се не дистрибуирају јавнп. Сарађује са средствима јавнпг инфпрмисаоа, 
прганизује кпнференције за нпвинаре, пкругле стплпве, припрема инфпрмације за нпвинаре кап и саппщтеоа 
за јавнпст. Припрема, ажурира и уређује интернет страницу и страницу ппщтине на друщтвеним мрежама. 
Обавља ппслпве везане за пднпсе са јавнпщћу, сарадое са другим ппщтинама и институцијама на плану 
унапређиваоа система инфпрмисаоа и прганизпваоа ТВ прпдукција везаних за актуелна дещаваоа на 
ппщтини Савски венац. Врщи дпставу инфпрмација пп захтевима заинтереспваних лица а у складу са закпнпм 
п дпступнпсти инфпрмација пд јавнпг знашаја. 

Одељеое врщи струшне, прганизаципне и административнп-технишке ппслпве за Скупщтину ппщтине, 
Веће Градске ппщтине а кпји се пднпсе на припрему седница, пбраду аката кпји се усвајају на седницама, 
шуваое извпрних дпкумената п раду Скупщтине и Већа Градске ппщтине и впђеое евиденције п пдржаним 
седницама. Израђује другпстепене пдлуке Већа Градске ппщтине у управним стварима, припрема и впди 
евиденцију аката кпја пптписује председник/председница Градске ппщтине, припрема нпрмативна акта кпја 
се примеоују у Управи Градске ппщтине, врщи пријем и припрема пдгпвпре на представке грађана/грађанки 
кап и пдбпрнишка питаоа. 

Обавља струшнп-прганизаципне и административне ппслпве Канцеларије за младе и пбавља ппслпве 
кпји су у надлежнпсти Канцеларије за брзе пдгпвпре. 
  

Члан 17. 
 
 Служба за инфпрмаципне технплпгије и техничку ппдршку пбавља  ппслпве кпји се пднпсе на 
прганизацију, управљаое, пдржаваое, развпј безбеднпсти и раципналнп кприщћеое инфпрмаципнпг 
система, пбуку радника/радница Управе Градске ппщтине за рад на систему, пружаое струшне ппмпћи 
кприсницима система, предлагаое аката и упутстава кпјима се прпписује правилнп кприщћеое ИС; 
припремаое извещтаја, пбразаца и фпрмулара, пдржаваое телекпмуникаципне ппреме и веза. 

Служба пбавља и  ппслпве за пптребе пдељеоа и службe Управе Градске ппщтине кпји се пднпсе на 
впзни парк, прптивппжарну защтиту, пбезбеђеое импвине и пбјеката и друге технишке ппслпве. 

Обавља технишке ппслпве за пптребе пдељеоа и службe Управе Градске ппщтине и тп, пдржаваое 
зграда, уређаја, ппреме и инвентара, ппслпве лпжаша, израђује планпве рада за ппщтински бифе и пстале 
технишке ппслпве. Кпнтактира са изабранаим дпбављашима и кпнтрплище уреднпст и благпвременпст 
набавке рпбе и материјала, тј. прати реализацију закљушених угпвпра за пптребе Управе Градске ппщтине. 
 

Члан 18. 
 

 У Управи Градске ппщтине мпгу се ппставити дп три ппмпћника/ппмпћнице  
председника/председнице Градске ппщтине за ппједине пбласти.  
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Члан 19. 

  
Ппмпћници/ппмпћнице председника/председнице Градске ппщтине ппкрећу иницијативе, предлажу 

прпјекте и дају мищљеоа у вези са питаоима кпја су пд знашаја за развпј Опщтине у пбластима за кпје су 
ппстављени/ппстављене и врще друге ппслпве утврђене актпм п прганизацији Управе Градске ппщтине . 

Ппмпћнике/ппмпћнице председника/председнице Градске ппщтине ппставља и разрещава 
председник/председница Градске ппщтине. 
 Рещеоемп п ппстављеоу пдређује се ташан делпкруг рада ппмпћника/ппмпћница. 
 

Члан 20. 
 

За пбављаое пдређених ппслпва из надлежнпсти Градске управе, пднпснп Управе Градске ппщтине, 
ппсебнп у вези са пствариваоем права грађана/грађанки,  мпже се прганизпвати рад Управе у месним 
заједницама. 

Ппслпве из става 2. пвпг шлана, нашин и местп оихпвпг врщеоа, пдређује 
градпнашелник/градпнашелница, пднпснп председник/председница Градске ппщтине, на предлпг 
нашелника/нашелнице Управе. 

 
III ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА 
 
1. Унутрашоа прганизација 

Члан 21. 
 

Актпм п унутращоем уређеоу и систематизацији Управе Градске ппщтине у пквиру унутращоих 
прганизаципних јединица мпгу се пбразпвати унутращое целине: пдсеци, групе ппслпва, реферати, Кабинет 
председника/председнице Градске ппщтине и сл, у циљу груписаоа српдних ппслпва ради ефикаснијег 
изврщеоа. 

 
 

Члан 22. 
 
 Унутращое  уређеое  и систематизација радних места у Управи Градске ппщтине заснива се на 
нашелима кпја утврђује нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине. 

Акт п унутращоем уређеоу и систематизацији дпнпси нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине 
уз сагласнпст Већа Градске ппщтине. 

 
IV РУКПВПЂЕОЕ УПРАВПМ ГРАДСКЕ ППШТИНЕ   
 

Члан 23. 
 
Радпм Управе Градске ппщтине рукпвпди нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине. 
Нашелника/нашелницу Управе Градске ппщтине ппставља Веће Градске ппщтине, на пснпву јавнпг 

пгласа, на пет гпдина. 
За нашелника/нашелницу Управе Градске ппщтине мпже бити ппстављенп лице кпје има заврщен 

правни факултет, пплпжен испит за рад у прганима државне управе и најмаое пет гпдина раднпг искуства у 
струци. 

Нашелник/нашелница за свпј рад и рад Управе Градске ппщтине пдгпвара Скупщтини Градске ппщтине 
и Већу Градске ппщтине, у складу са Статутпм ппщтине и пвпм пдлукпм. 

Нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине има заменика/заменицу кпји се ппставља и разрещава 
на исти нашин кап нашелник/нашелница. 

Члан 24. 
 

Радпм унутращоих прганизаципних јединица рукпвпде рукпвпдипци/рувпдитељке унутращоих 
прганизаципних јединица. 
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Рукпвпдипци/рувпдитељке унутращоих прганизаципних јединица су нашелници пдељеоа и 
щефпви/щефице служби. 

Рукпвпдипце/рукпвпдитељке унутращоих прганизаципних јединица расппређује нашелник/нашелница 
Управе Градске ппщтине. 

Рукпвпдипци/рувпдитељке унутращоих прганизаципних јединица су за закпнитпст и благпвременпст 
свпг рада пдгпвпрни нашелнику/нашелници Управе Градске ппщтине и Већу Градске ппщтине. 

 
Члан  25. 

 
Рукпвпдипци/рувпдитељке унутращоих прганизаципних јединица прганизују рад пргана кпјим 

рукпвпде, старају се п правилнпм расппреду ппслпва на унутращое целине и п испуоаваоу радних дужнпсти 
заппслених, врще и друга права и дужнпсти утврђеним актима Опщтине. 

 
Члан 26. 

 
Актпм п унутращоем уређеоу и систематизацији радних места мпже се предвидети да 

рукпвпдипци/рукпвпдитељке унутращоих прганизаципних јединица имају заменике/заменице акп 
слпженпст ппсла тп захтева и пдељеое или служба имају систематизпванп вище пд 15 изврщилаца. 

Заменика/заменицу нашелника/нашелнице пднпснп щефпве/щефице служби ппставља 
нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине на предлпг нашелника/нашелнице, пднпснп щефа/щефице 
службе. 

Заменици/заменице нашелника пднпснп щефпви/щефице служби за свпј рад пдгпварају 
нашелнику/нашелници, пднпснп щефу/щефици службе и нашелнику/нашелници Управе Градске ппщтине. 

 
 
 

V ПДНПСИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ППШТИНЕ  
 

1. Пднпс Управе Градске ппштине  према Скупштини Градске ппштине, председнику/председници 
Градске ппштине и Већу Градске ппштине  

 
Члан  27. 

 
 Однпс Управе Градске ппщтине према Скупщтини Градске ппщтине, председнику/председници 
Градске ппщтине и Већу Градске ппщтине заснива се на правима и дужнпстима утврђеним закпнпм, Статутпм 
Града и Статутпм ппщтине. 
  

Члан  28. 
 
  Управа Градске ппщтине припрема нацрте и предлпге прпписа и других аката кпје дпнпсе Скупщтина 
Градске ппщтине, председник/председница Градске ппщтине и Веће Градске ппщтине и изврщава пдлуке и 
друга акта пвих пргана. 
  У спрпвпђеоу пдлука и других аката Скупщтине Градске ппщтине и Већа Градске ппщтине  
председник/председница Градске ппщтине мпже Управи Градске ппщтине издавати упутства и смернице за 
спрпвпђеое истих. 
  

Члан 29. 
 

 Управа Градске ппщтине дпставља извещтај п свпм раду на изврщаваоу ппслпва из надлежнпсти 
Опщтине и ппверених ппслпва Скупщтини Градске ппщтине, председнику/председници Градске ппщтине и 
Већу Градске ппщтине пп пптреби, а најмаое једнпм гпдищое. 
 Управа Градске ппщтине је пбавезна да Скупщтини Градске ппщтине, председнику/председници 
Градске ппщтине и Већу Градске ппщтине даје пбавещтеоа, пбјащоеоа и ппдатке кпји су неппхпдни за рад 
Скупщтине Градске ппщтине. 
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Члан  30. 
 

Веће Градске ппщтине  врщи  надзпр над радпм Управе Градске ппщтине.  
Унутращое прганизаципне јединице – пдељеоа и службе пбавезни су да Већу Градске ппщтине, 

председнику/председници Градске ппщтине и нашелнику/нашелници Управе Градске ппщтине дпстављају 
акте из делпкруга оихпвпг рада. 
 У врщеоу надзпра над радпм Управе Градске ппщтине, када утврди да акти пргана нису у складу са 
закпнпм или  су у супрптнпсти са закпнпм или пдлукпм Скупщтине Градске ппщтине , Веће Градске ппщтине 
укида такав акт са налпгпм да надлежнп пдељеое или служба дпнесе нпви акт. 

Укпликп унутращоа прганизаципна јединице  не ппступи пп налпгу Већа Градске ппщтине и не дпнесе 
нпви акт Веће Градске ппщтине мпже ппкренути питаое пдгпвпрнпсти нашелника/нашелнице пдељеоа или 
щефа/щефице службе и заппсленпг/заппслене кпји/кпја је неппсреднп радип/радила на дпнпщеоу акта са 
преппрукпм нашелника/нашелнице Управе Градске ппщтине и председника/председнице Градске ппщтине за 
предузимаое кпнкретних мера из дпмена закпнских пвлащћеоа нашелник/нашелницаа Управе Градске 
ппщтине. 

 
Члан 31. 

 
  Веће Градске ппщтине пп праву надзпра пстварује кпнтрплу  закпнитпсти и благпвременпсти рада 
Управе Градске ппщтине са пвлащћеоима да у свпјству другпстепенпг пргана пдлушује  п правним актима 
дпнетим у пдељеоима и службама Управе Градске ппщтине.  

У смислу става 1. пвпг шлана, а из разлпга целисхпднпсти, Веће је пвлащћенп да пдреди струшнпг 
пбрађиваша предмета у кпјима Веће пдлушује кап другпстепени прган  и да кап известилац предлпжи струшни 
нацрт пдлуке у пжалбенпм ппступку. 

 
Члан 32. 

 
 Унутращое прганизаципне јединице су пбавезне да дпстављају месешне извещтаје п свпм раду и раду 
заппслених у складу са правилима и критеријумима кпја прпписује нашелник/нашелница Управе Градске 
ппщтине. 
 Унутращое прганизаципне јединице су пбавезне да трпмесешнп дпстављају пквирни план активнпсти 
и припритета у нареднпм перипду у складу са правилима и критеријумима кпја прпписује 
нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине. 
 Извещтаји и планпви из ставпва 1. и 2. пвпг шлана представљају елемент за гпдищое пцеоиваое 
рукпвпдилаца/рувпдитељки и заппслених у складу са закпнпм и Уредбпм п пцеоиваоу. 
 
2. Међуспбни пднпси унутрашоих прганизаципних јединица и Управе Градске ппштине 
 

Члан  33. 
 
 Унутращое прганизаципне јединице кап и унутращое целине у саставу унутрашоих прганизаципних 
јединица су дужне да међуспбнп сарађују у заједнишким питаоима и да једне другима дпстављају ппдатке и 
пбавещтеоа пптребна за рад.  
 Ппслпви из делпкруга две или вище прганизаципних  јединица биће ппверени на управљаое 
прганизаципнпј јединици у шијем делпкругу је претежни деп ппсла, п шему пдлушује нашелник/нашелница 
Управе Градске ппщтине. 
 

Члан 34. 
 

 Веће Градске ппщтине ппсебнпм пдлукпм утврђује надлежнпст свакпг ппјединпг шлана у праћеоу рада 
ппјединпг пдељеоа и службе. 
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3. Пднпс према грађанима/грађанкама, предузећима и устанпвама 
 

Члан 35. 
 
 Унутращое прганизаципне јединице су дужне да грађанима/грађанкама пмпгуће несметанп 
пствариваое оихпвих права и пбавеза, дају им пптребне ппдатке, пбавещтеоа и упутства, пружају 
пдгпварајућу правну ппмпћ и да при тпм сарађују са грађанима/грађанкама уз ппщтпваое лишнпсти и 
пшуваое угледа Управе Градске ппщтине. 
 

Члан 36. 
 

Унутращое прганизаципне јединице дужне су да разматрају представке, притужбе, петиције и 
предлпге грађана/грађанки, да ппступају пп оима и п тпме пбавещтавају грађане. 

На ппднету притужбу грађана/грађанки прганизаципна јединица је дужна да пдгпвпри  у рпку пд 15 
дана пд пријема притужбе. 

 
Члан 37. 

 
Грађани/грађанке имају правп на накнаду трпщкпва, највище у висини цене превпза у јавнпм 

градскпм сапбраћају, кап и накнаду дневнице пбрашунате у складу са ппдацима кпје пбјављује Републишки 
завпд за статистику на пснпву прпсека примаоа у привреди на теритприји Бепграда, пбјављених за претхпдни 
месец, када се уреднп пдазпву на писмени ппзив пдељеоа или службе, а службена радоа збпг кпје су 
ппзвани није пбављена кривицпм унутращое прганизаципне јединице. 

Накнада трпщкпва из претхпднпг става исплаћује се грађанину/грађанки на оегпв/оен захтев и тп на 
терет средстава за финансираое Управе Градске ппщтине. 

 
Члан 38. 

 
Акп службена радоа из шлана 37. није пбављена услед грубе непажое заппсленпг/заппслене  

радника/раднице, Опщтина има правп регреса према раднику/радници у висини исплаћених трпщкпва, у 
складу са прпписима п накнади щтете.  

 
Члан 39. 

 
Одредбе пве Одлуке п пднпсима Управе Градске ппщтине према грађанима/грађанкама примеоују се 

на пднпсе према предузећима, устанпвама и другим прганизацијама, када пдлушују п оихпвим правима и 
интересима на пснпву закпна и прпписа Опщтине. 

 
4.  Међуспбни пднпси Управе Градске ппштине  и Градске управе 
 

Члан 40. 
 

 Управа Градске ппщтине и Градска управа међуспбнп сарађују на пствариваоу ппслпва Опщтине и 
Града утврђених статутпм Града, статутпм Опщтине и другим актима Града и Опщтине.  

Управа Градске ппщтине даје Градскпј управи иницијативе, мищљеоа и предлпге за уређиваое или 
дпнпщеое, пднпснп измену прпписа из надлежнпсти Града и за предузимаое мера у ппјединим пбластима .  

Управа Градске ппщтине  тражи мищљеое пд Градске управе п примени прпписа и других ппщтих 
аката Града пд знашаја за рад Управе Градске ппщтине  и ушествују у припремаоу прпписа шија је садржина пд 
ппсебнпг знашаја за рад Управе Градске ппщтине. 
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VI  СУКПБ НАДЛЕЖНПСТИ  И ИЗУЗЕЋЕ 
 
1. Сукпб надлежнпсти 
 

Члан 41. 
 
Веће Градске ппщтине рещава сукпб надлежнпсти између Управе Градске ппщтине и других ималаца 

јавних пвлащћеоа кад на пснпву пдлуке Скупщтине Градске ппщтине  пдлушују п ппјединим правима 
грађана/грађанки, правних лица или других странака. 

Нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине рещава сукпб надлежнпсти између унутращоих 
прганизаципних јединица. 

 
 

2. Изузеће 
Члан 42. 

 
О изузећу нашелника/нашелнице Управе Градске ппщтине рещава Веће Градске ппщтине. 
О изузећу службенпг лица у Управи Градске ппщтине рещава нашелник/нашелница. 

 
 
VII ЈАВНПСТ РАДА 

Члан 43. 
 

Управа Градске ппщтине  пбезбеђује јавнпст рада - даваоем инфпрмација средствима јавнпг 
инфпрмисаоа, издаваоем службених инфпрмација, пдржаваоем кпнференција за щтампу; прганизује  
пријем писмених сугестија и примедаба грађана/грађанки, пбавещтава јавнпст п свим питаоима из делпкруга 
и надлежнпсти Опщтине. 

 
Члан 44. 

 
 Нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине даје инфпрмацију п раду Управе Градске ппщтине  
средствима јавнпг инфпрмисаоа, а мпже тп шинити и прекп пвлащћенпг лица. 
 Нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине мпже ускратити даваое пдређених инфпрмација, акп 
оихпва садржина представља државну, впјну или службену тајну. 
 
VIII АКТА ППШТИНСКЕ УПРАВЕ  

Члан 45. 
 

Управа Градске ппщтине  дпнпси правилник, упутствп и рещеое. 
Правилникпм се разрађују ппједине пдредбе пдлука и других прпписа ппщтине. 
Упутствпм се ближе прпписује нашин рада и врщеое пдређених ппслпва у складу са пдлукпм и другим 

прпписима ппщтине. 
Рещеоем се пдлушује п ппјединашним управним и другим стварима у складу са закпнпм и другим 

прпписима. 
 

Члан 46. 
 
Нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине дпнпси правилнике, упутства, рещеоа и закљушке. 
  

IX РАДНИ ПДНПСИ  ЗАППСЛЕНИХ У УПРАВИ ГРАДСКЕ ППШТИНЕ 
 
1. Пријем у радни пднпс 

 
Члан 47. 
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У Управи Градске ппщтине у радни пднпс мпже бити примљенп лице кпје, ппред ппщтих услпва 
утврђених закпнпм, испуоава и ппсебне услпве у ппгледу струшне спреме и радне псппспбљенпсти утврђене 
заклпнпм и актпм п унутращопј прганизацији и систематизацији. 

Пријем у радни пднпс врщи се на пснпву: 
1) акта п ппстављеоу, 
2) кпнашне пдлуке нашелника/нашелнице Управе Градске ппщтине п избпру између пријављених 

кандиата, 
3) сппразума п преузимаоу заппсленпг/заппслене из другпг пргана у складу са закпнпм 
 

Члан 48. 
 
О правима и пбавезама из раднпг пднпса, рукпвпдећих и заппслених радника/радница  стара се 

нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине. 
 

Члан 49. 
 
Заппслени/заппслене у Управи Градске ппщтине  су дужни да свпје ппслпве пбављају савеснп, струшнп 

и непристраснп у складу са закпнпм.  
 

Члан 50. 
 

Ради псппспбљаваоа за врщеое пдређених ппслпва крпз практишни рад у Управи Градске ппщтине ће 
се примати приправнике/приправнице, ппд услпвима утврђеним у закпну и акту п унутращоем уређеоу и 
систематизацији радних места. 

Актпм п унутращоем уређеоу и систематизацији радних места утврђују се ппслпви на кпјима се мпгу 
примати приправници/приправнице. 

 
2. Расппређиваое заппслених лица 

Члан 51. 
 

Заппслени/заппслена у Управи Градске ппщтине  мпгу се у тпку рада расппредити на другп раднп 
местп у истпј или другпј прганизаципнпј јединици, упутити у другу прганизаципну јединицу без оихпве 
сагласнпсти збпг ппвећанпг пбима ппслпва, дпк трају разлпзи за упућиваое, а најдуже гпдину дана, у складу 
са закпнпм и другим прпписима.  

 
3.  Зваоа, занимаоа и плате заппслених 
 

Члан 52. 
  
 Заппслени/заппслене у Управи Градске ппщтине стишу зваоа ппд услпвима утврђеним закпнпм. 
 Зваоа изражавају струшна свпјства заппсленпг/заппслене и оегпву/оену псппспбљенпст за врщеое 
ппслпва пдређенпг степена слпженпсти у Управи Градске ппщтине. 
 Плате и кпефицијенти за исплату плата ппстављених и заппслених лица у Управи Градске ппщтине  
утврђују се Правилникпм п платама ппстављених и заппслених лица у Управи Градске ппщтине кпји дпнпси 
нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине уз сагласнпст Већа Градске ппщтине. 
 Актпм п унутращоем уређеоу и систематизацији радних места кап и актпм из става 3. пвпг шлана 
нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине уз сагласнпст Већа Градске ппщтине утврђује зваоа, занимаоа 
и плате заппслених. 
 
4. Пдгпвпрнпст заппслених у Управи Градске ппштине  
 

Члан 53. 
 
 Заппслени/заппслена у Управи Градске ппщтине за свпј рад пдгпварају дисциплински и материјалнп у 
складу са закпнпм и Правилникпм п дисциплинскпј и материјалнпј пдгпвпрнпсти заппслених. 
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5. Престанак раднпг пднпса 
Члан 54. 

 
Радни пднпс заппслених у Управи Градске ппщтине престаје ппд услпвима и на нашин утврђен 

закпнпм и другим прпписима. 
 
 

6. Заштитна и радна пдећа и пбућа 
 

Члан 55. 
 
 Заппслени/заппслене у Управи Градске ппщтине, у врщеоу пдређених ппслпва имају правп на 
службену защтитну радну пдећу и пбућу у складу са пдредбама Правилника п раднпј защтитнпј пдећи и 
пбући. 
 
 
X КАНЦЕЛАРИЈСКП ППСЛПВАОЕ И ПЕЧАТ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ППШТИНЕ  
 

Члан 56. 
 

 Канцеларијскп ппслпваое Управе Градске ппщтине пбухвата евидентираое, шуваое, класификпваое и 
архивираое материјала примљенпг и насталпг у раду прганизаципне јединице Управе Градске ппщтине, кап и 
друга питаоа везана за ппслпваое прганизаципне јединице. 
 На канцеларијскп ппслпваое прганизаципних јединица примеоују се пдгпварајући ппзитивни 
прпписи Републике Србије.  
 

Члан 57. 
 
 Управа Градске ппщтине  и нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине имају пешат. 
 Пешат Управе Градске ппщтине  је пкруглпг пблика са исписаним текстпм на српскпм језику и 
ћирилишним писмпм : „Република Србија, Градска ппщтина Савски венац, Управа Градске ппщтине, назив 
унутращое прганизаципне јединице и са грбпм Републике Србије у средини“ 
 Пешат нашелника/нашелнице Управе Градске ппщтине је исти кап и пешат пписан у претхпднпм ставу, с 
тим щтп уместп назива прганизаципне јединице стпји „нашелник“. 

 
 

XI РАДНП ВРЕМЕ У УПРАВИ ГРАДСКЕ ППШТИНЕ  
 

Члан  58. 
 

Пунп раднп време у управи Градске ппщтине  изнпси 40 шаспва у седмици. 
Радна седмица траје пет радних дана. 
Расппред раднпг времена у Управи Градске ппщтине ппсебним актпм уређује нашелник/нашелница 

Управе Градске ппщтине. 
 

XII СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАОЕ РАДА УПРАВЕ ГРАДСКЕ ППШТИНЕ 
 

Члан 59. 
 
 Средства за финансираое  Управе Градске ппщтине  пбезбеђују се Одлукпм п бучету Градске ппщтине 
Савски венац у складу са закпнпм кпји регулище бучетски систем. 
 

Члан 60. 
 
 Средства за финансираое Управе Градске ппщтине  шине: 

- средства за исплату плата изабраних, ппстављених и  заппслених лица 
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- средства за материјалне трпщкпве 
- средства за набавку и пдржаваое ппреме 
- средства за регресираое гпдищоих пдмпра и друге ппсебне накнаде и сплидарне ппмпћи 

 
 

Члан 61. 
 

Управа Градске ппщтине мпже да пстварује прихпде сппственпм делатнпщћу врщеоем услуга трећим 
лицима уз накнаду уз утврђиваое ценпвника за врщеое услуга уз сагласнпст Скупщтине Градске ппщтине.  
 Остварени прихпди свпјпм делатнпщћу унпсе се у бучет ппщтине. 
 
 
 

Члан 62. 
 

Утврђиваое плата заппслених и ппстављених лица врщи се на пснпву Правилника из шлана 46. пве 
Одлуке, а кпји се дпнпси у складу са критеријумима  утврђеним у Закпну и другим актима кпја регулищу пву 
пбласт.  

 
Члан 63. 

 
 Расппред средстава за плате врщи се финансијским планпм, а кпнашан расппред заврщним рашунпм. 
 

Члан  64. 
 

За закпнитп кприщћеое средстава из шлана  60. пве  Одлуке пдгпвпран  је нашелник/нашелница Управе 
Градске ппщтине. 

 
 

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 65. 
 

Данпм ступаоа на снагу пве Одлуке настављају да раде ппстпјеће прганизаципне јединице дп 
дпнпщеоа акта п унутращоем уређеоу и систематизацији радних места у Управи Градске ппщтине. 

 
 

Члан  66. 
 

Правилник п унутращоем уређеоу и систематизацији радних места у Управи Градске ппщтине у 
складу са пвпм Одлукпм дпнеће нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине уз сагласнпст Већа Градске 
ппщтине у рпку пд 30 дана пд дана ступаоа на снагу пве Одлуке. 

Расппређиваое ппстављених и заппслених лица у складу са Правилникпм из става 1. пвпг шлана 
изврщиће нашелник/нашелница Управе Градске ппщтине најкасније 30 дана пд дана ступаоа на снагу пве 
пдлуке. 

Члан 67. 
 
Заппслени/заппслене у Управи Градске ппщтине кпји пстану нерасппређени/нерасппређене пстварују 

права и пбавезе у складу са закпнпм и другим прпписима. 
 

Члан 68. 
 

Дп презимаоа ппслпва пд стране ЈП „Ппслпвни прпстпр Савски венац“, Одељеое за финансије ће 
наставити да врщи ппслпве у вези са дпделпм у закуп и наплату закупнина за ппслпвни прпстпр кпјим 
управља ппщтина Савски венац и ппслпве у вези наплате закупнине привремених пбејката на јавнинм 
ппврщинама кпји су у свпјини ппщтине Савски венац. 
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Члан 69. 

 
  Данпм ступаоа на снагу пве Одлуке престаје да важи Одлука п Oпщтинскпј управи Градске ппщтине 
Савски венац (“Сл.лист града Бепграда”, брпј 28/06).  
 

Члан 70. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у “Службенпм листу Града Бепграда”. 
 

Прешищћени текст ПДЛУКЕ П ППШТИНСКПЈ УПРАВИ ГРАДСКЕ ППШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ  пзначен кап 
aкт на снази садржи: 
 
 ОДЛУКУ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ , кпју је дпнела Скупщтина 
Градске ппщтине Савски венац на седници пдржанпј 29.12.2008. гпдине („Сл.лист града Бепграда“, брпј 
45/2008) 
 ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ , кпју је 
дпнела Скупщтина Градске ппщтине Савски венац на седници пдржанпј 14.07.2010. гпдине („Сл.лист града 
Бепграда“, брпј 27/2010) 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ , кпју је 
дпнела Скупщтина Градске ппщтине Савски венац на седници пдржанпј 14.10.2010. гпдине („Сл.лист града 
Бепграда“, брпј 35/2010) 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ , кпју је дпнела Скупщтина 
Градске ппщтине Савски венац на седници пдржанпј 09.10.2012. гпдине („Сл.лист града Бепграда“, брпј 
55/2012) 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ , кпју је дпнела Скупщтина 
Градске ппщтине Савски венац на седници пдржанпј 27.06.2013. гпдине („Сл.лист града Бепграда“, брпј 
33/2013) 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ , кпју је дпнела Скупщтина 
Градске ппщтине Савски венац на седници пдржанпј 07.10.2014. гпдине („Сл.лист града Бепграда“, брпј 
83/2014)   

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ , кпју је дпнела Скупщтина 
Градске ппщтине Савски венац на седници пдржанпј 30.12.2014. гпдине („Сл.лист града Бепграда“, брпј 
103/2014) 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ , кпју је дпнела 
Скупщтина Градске ппщтине Савски венац на седници пдржанпј 19.02.2016. гпдине („Сл.лист града Бепграда“, 
брпј 08/2016) 


