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Одлуку о организацији 

Управе и посебних организационих јединица 

Градске општине Сурчин 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Положај и организација Управе 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређује се организација и надлежност Управе Градске општине 

Сурчин (у даљем тексту: Управа), унутрашња организација, начин руковођења и друга 

питања од значаја за рад Управе. 

 

       Члан 2. 

 Речи и појмови у овој одлуци који се користе у мушком граматичком роду обухватају 

мушки и женски род лица на која се односе. 

Члан 3. 

 Управа  се образује за вршење управних послова у оквиру права и дужности Градске 

општине Сурчин (у даљем тексту: општина), који су Статутом града Београда пренети у 

надлежност општине и одређених стручних послова за потребе органа општине и Управе. 

 Управа се образује као јединствен орган. 

 Управа је самостална у вршењу својих послова и послове обавља на основу закона, 

других прописа и општих аката, у оквиру надлежности утврђених Статутом  градске 

општине. 

 

Члан 4.  

Управа и унутрашње организационе јединице имају печат којим се потврђује 

аутентичност јавне исправе и другог акта којим Управа одлучује или службено општи са 

другим органима, правним лицима и грађанима. 

На употребу печата у управи примењују се прописи којима се уређује употреба печата у 

државним и другим органима. 

 

Усклађивање рада и надзор над радом Управе 

Члан 5. 

Веће општине врши надзор над радом Управе. 

Када у вршењу надзора над радом Управе утврди да акт Управе није у сагласности са 

законом, Статутом, другим општим актом или одлуком коју доноси Скупштина, Веће 

градске општине, поништава или укида такав акт са налогом да се донесе нови акт који ће 

бити у складу са позитивним прописима. 



 

Одговорност за штету 

Члан 6. 

 За штету коју својим незаконитим или неправилним радом Управа учини физичким и 

правним лицима одговорна је општина. 

Финансирање рада Управе 

Члан 7. 

           Средства за финансирање послова Управе обезбеђују се у буџету градске општине. 

Управа може да  остварује  сопствене  приходе својом делатношћу, када то не утиче 

на редовно обављање послова из њеног  делокруга.  

Приходи и примања који по законским прописима припадају градској општини чине 

део буџета Градске општине.  

 

 

II – НАЧЕЛА ДЕЛОВАЊА УПРАВЕ 

Члан 8. 

 На организацију, рад и поступање Управе примењују се начела утврђена законом и 

прописима донетим на основу закона, која се односе на органе локалне самоуправе у 

изворним пословима и органе државне управе у повереним пословима. 

Члан 9. 

 Управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално.

 Управа је дужна да сваком грађанину обезбеди једнаку правну заштиту у остваривању 

права, обавеза и интереса, не дискриминише грађане, штити приватност грађана, 

благовремено поступа по захтевима грађана. 

Кад решава у управном поступку и предузима управне радње, Управа је дужна да 

користи она средства која су за странку најповољнија, ако се њима постижу сврха и циљ 

закона. 

 Управа је дужна да поштује личност и достојанство странке. 

Члан 10. 

Послове Управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и 

правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен државни 

стручни испит, посебан стручни испит за извршилачка радна места  у случајевима утврђеним 

законом и одговарајуће радно искуство у струци, у складу са законом и другим прописима.  

Запослени су дужни да поступају у складу са Уставом, законом и другим прописима. 

 

Члан 11. 



 

У поступку пред Управом, у коме се решава о правима, обавезама и интересима грађана 

и правних лица, примењују се одредбе Закона о општем управном поступку. 

 

Члан 12. 

Рад Управе доступан је јавности. 

Унутрашње организационе јединице дужне су да омогуће увид у свој рад, према 

одредбама закона којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

Управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног 

информисања, издавањем службених информација, одржавањем конференција за штампу, 

пријемом жалби, примедби и сугестија грађана и обезбеђивањем услова за несметано 

обавештавање јавности о обављању посла из свог делокруга и свим променама које су у вези 

са организацијом, делокругом послова, распоредом радног времена и другим променама. 

 

III - НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ 

Надлежност 

Члан 13. 

Управа: 

1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина градске општине, Председник 

општине и  Веће општине; 

2. извршава одлуке и друге акте Скупштине градске општине, Председника градске општине 

и Већа градске општине; 

3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, 

установа и других организација у управним стварима из надлежности градске општине; 

4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката 

Скупштине градске општине; 

5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини; 

6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина градске општине,Председник 

градске општине и Веће градске општине. 

Организација 

Члан 14. 

У оквиру Управе као јединственог органа, за вршење сродних послова који представљају 

заокружену целину у оквиру Управе образују се „ Одељење“  и „ Служба“ као унутрашње 

организационе јединице.  

Ако природа и обим послова налажу, у оквиру унутрашњих организационих јединица 

могу се образовати уже организационе целине: „Одсек“ и „Група“. 

 

Образовање одељења и службе  

Члан 15. 

Одељења се образују за обављање послова локалне самоуправе и послова државне 

управе који су законом и Статутом града Београда пренети у надлежност општини, а 

Статутом градске општине Сурчин прописани као послови Управе и са њима повезани 



стручни и други послови, а који захтевају  

 

 

рад више службеника или намештеника. 

Служба се образује за обављање стручних и са њом повезаних других послова од значаја 

за рад Органа општине и њихових радних тела, а који захтевају рад више службеника или 

намештеника. 

 

Јединице у саставу унутрашњих организационих јединица 

Члан 16. 

 

Одсек се образује да би вршио међусобно сродне, повезане стручне и друге послове у 

Управи, а који захтевају рад више службеника или намештеника и њихову непосредну 

повезаност и организациону посебност. 

Групе се образује да би вршиле међусобно повезане послове. 

 

 

IV - РУКОВОЂЕЊЕ У УПРАВИ 

Начелник Управе 

Члан 17. 

Управом као јединственим органом руководи начелник Управе,  који се поставља на 

радно место службеника на положају. 

Положај је радно место на коме службеник има овлашћења и одговорности у вези са 

руковођењем и усклађивањем рада Управе општине. 

За начелника Управе  може бити постављено лице које има 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 и најмање  пет година радног искуства у 

струци. 

Начелника Управе поставља Веће општине на основу јавног конкурса на период од пет 

година и може после протека времена на које је постављен бити поново постављен на исти 

положај без јавног конкурса. 

Начелник Управе може имати заменика  који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Заменик начелника Управе поставља се на исти начин и под истим условима као 

начелник Управе. 

Начелник Управе и заменик начелника  Управе  за свој рад и рад Управе одговарају 

Скупштини општине и Већу општине. 

 

 

Члан 18. 



Начелник Управе координира, организује и усмерава рад Управе, стара се о правилном 

распореду послова и извршавању радних дужности запослених, о обезбеђењу услова за рад, 

међусобној сарадњи одељења, службе и кабинета, као и сарадњи са органима Града  

Београда и Републике Србије. 

Начелник Управе представља Управу, доноси општа акта за која је надлежан, решава у 

управним и другим појединачним стварима и одлучује о питањима из делокруга Управе. 

За решавање у управним и другим појединачним стварима из своје надлежности, 

начелник Управе може писмено овластити руководиоца унутрашње организационе 

јединице. Овлашћење може бити ограничено по садржају и времену. 

 

 

Члан 19. 

  
Начелник Управе доноси  правилнике и предлоге правилника другим органима, наредбе, 

упутства, налоге и друге опште и појединачне акте за које је овлашћен законом. 

Правилником се разрађују поједине одредбе одлуке или другог прописа Скупштине, 

председника општине и Већа општине. 

Наредбом се наређује или забрањује неко понашање у ситуацији која има општи значај. 

Упутством се одређује начин на који организационе јединице извршавају поједине 

одредбе одлуке или другог прописа. 

Акта наведена у ставу 1. овог члана објављују се на огласној табли општине. 

Начелник Управе  по потреби из редова запослених у Управи оснива комисије и радне 

групе ради извршавања послова у складу са законом. 

 

 

         Члан 20. 

Управа градске општине нajмaњe двa путa гoдишњe дoстaвљa Скупштини извeштaj o 

рaду нa извршaвaњу пoслoвa из нaдлeжнoсти грaдске општине и пoвeрeних пoслoвa.  

 

Руковођење унутрашњим организационим јединицама 

Члан 21. 

Руководиоце унутрашњих организационих јединица у Управи распоређује начелник 

Управе, у складу са законом. 

Непосредни руководилац је службеник који руководи унутрашњом организационом 

јединицом у којој је систематизовано радно место. 

  Радно место руководиоца унутрашње организационе јединице не може бити  

разврстано у звање ниже од звања осталих радних места у унутрашњој организационој 

јединици. 

   За руководиоце унутрашњих организационих јединица могу бити распоређена лица 

која имају одговарајућу стручну спрему у односу на надлежност јединице, положен државни 

стручни испит, посебан стручни испит за извршилачка радна места  у случајевима утврђеним 

законом и прописано радно искуство у струци.  

 Радом одељења руководи начелник одељења, а  службом-шеф службе.  

  

 

 

 

Начелник одељења и Шеф службе 



Члан 22. 

 Одељењем руководи начелник одељења а службом шеф службе који организују рад 

одељења и службе и обезбеђују ефикасно, законито и благовремено  обављање послова из 

свог делокруга, старају се о правилном распореду послова и извршавању радних дужности 

запослених у одељењу и служби, врше најсложеније послове из свог делокруга као и друге 

послове по налогу начелника Управе и председника општине. 

 Начелник одељења и шеф службе представљају одељење и службу, одлучују о 

питањима из делокруга одељења и службе и другим појединачним стварима за која су 

овлашћени. 

 Начелник одељења и Шеф службе су за рад одговорни начелнику Управе. 

  

Руковођење ужим организационим целинама 

Члан 23. 

Радом одсека руководи - шеф одсека, а радом групе – руководилац групе, који за свој 

рад одговарају начелнику одељења, односно шефу службе. 

Шефа одсека и руководиоца групе распоређује начелник Управе.  

 

V - НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ  ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

ЈЕДИНИЦА 

Надлежност 

Члан 24. 

1. Кабинет председника општине 

       У Кабинету председника општине обављају се стручни, саветодавни, организациони 

и административно-технички послови везани за остваривање надлежности и овлашћења 

Председника  градске општине; сазивање и припремaње колегијума и других радних 

састанака председника градске општине; праћење активности на реализацији утврђених 

обавеза Председника градске општине од стране Скупштине градске општине; припрема 

материјала о којима одлучује Председник и Заменик председника градске општине; 

евидентирање и праћење извршавања донетих аката Председника градске општине; израда 

календара активности Председника градске општине; информисање, протокол и 

комуникација за потребе Председника градске општине; координирање активности на 

остваривању јавности рада органа градске општине; сарадња са медијима ради информисања 

шире јавности; израда информација на основу извештаја медија; други послови по налогу 

председника градске општине и начелника Управе градске општине. 

 

 

 

 

 

Организација 



Шеф Кабинета председника општине 
 

  Члан 25. 
 

Кабинетом председника општине руководи шеф Кабинета председника градске 

општине, који организује рад тог Кабинета, стара се о правилном распореду послова и 

извршавању радних дужности запослених у Кабинету председника општине. 

Шеф Кабинета председника општине представља Кабинет председника општине, 

одлучује о питањима из делокруга Кабинета председника општине за која је овлашћен. 

Шефа Кабинета распоређује председник општине. Шеф Кабинета председника општине 

је за рад и законито и благовремено обављање послова Кабинета одговоран председнику 

општине. 

Шефа Кабинета, решењем о пријему у радни однос на одређено време распоређује 

Председник градске општине 

 

Члан 26. 

У Кабинету председника може бити постављено највише три помоћника председника  

општине  

Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине. 

Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају 

мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој општине у областима за које су 

постављени и врше и друге послове. 

У Кабинету председника општине се може засновати  радни однос на одређено време без 

јавног конкурса за помоћнике председника општине и друга лица која заснивају радни однос  

на радним местима у кабинету председника општине, док траје дужност председника 

општине.  

 

2. Интерна ревизија 

    Члан 27. 

Обавља послове ревизије и то ревизију система,  финансијску ревизију и ревизију 

усаглашености са прописима ; пружа савете руководству ; припрема и подноси на 

одобравање руководиоцу корисника јавних средстава нацрт стратешког и годишњег плана 

интерне ревизије ; припрема извештаје из делокруга рада  интерног ревизора ; сачињава 

периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду; спроводи 

ревизорске процедуре, укључујући идентификовање и дефинисање предмета ревизије, 

развијање критеријума, преглед и анализа доказа, и документовање процеса и процедура 

субјекта ревизије; обавља разговоре, прегледа документацију и израђује радне папире;  

идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи независну 

процену области коју је ревидирао; саопштава  резултате обављених ревизија , путем 

писаних или усмених извештаја; развија и одржава добре односе са руководиоцима, 

запосленима  путем индивидуалних контаката и групних састанака; учествује  на састанцима 

руководства и на састанцима са  другим организацијама ; стални професионални развој, 

укључујући интерну и екстерну обуку и размену искустава; интерна ревизија има право 

слободног и неограниченог приступа свим активностима, руководиоцима и њиховим 

запосленим, евиденцији, имовини и електронским и другим подацима.  

Интерну ревизију оснива председник Градске општине. 



VI - ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ УПРАВЕ И ЊИХОВА 

НАДЛЕЖНОСТ 

Члан 28. 

Унутрашње организационе јединице које врше послове Управе су: 

1. Одељење за општу управу;  

2. Одељење за инспекцијске послове ;  

3. Одељење за имовинско-правне и стамбене  послове; 

4. Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове;  

5. Одељење за друштвене делатности;  

6. Одељење за финансије; 

7. Одељење за локално економски развој и 

8. Служба за скупштинске и заједничке послове 

 

Члан 29. 

Унутрашње организационе јединице у саставу Управе прате стање у областима из свога 

делокруга, проучавају последице утврђеног стања и зависно од надлежности, предузимају 

мере или предлажу надлежним органима уређивање питања и предузимање мера из области 

за које су надлежне. 

Унутрашње организационе јединице извршавају законе, друге прописе и опште акте, 

тако што решавају у управним стварима, воде евиденцију и издају јавне исправе и 

предузимају управне радње. 

За управне радње којима се посеже у личну слободу и безбедност, физички и психички 

интегритет, имовину и остала људска права и слободе, организационе јединице морају имати 

непосредан основ у закону. 

                           Члан 30.                            . 

Унутрашње организационе јединице Управе решавају у управним стварима и 

предузимају управне радње када је то законом поверено јединици локалне самоуправе, а 

послови су Статутом града Београда одређени као послови градске општине и Статутом 

Градске општине Сурчин прописани као послови Управе. 

Члан 31. 

Унутрашње организационе јединице Управе старају се да се рад органа градске општине 

и других организација, чији је оснивач општина, врши по закону и другим прописима и 

предлажу надлежним органима предузимање мера за које су законом овлашћени.          

Члан 32. 

1. Одељење за општу управу 

У Одељењу за општу управу обављају се  послови који се односе на: организацију и рад 

управе; припрему нацрта Одлуке о управи и осталих аката из делокруга рада одељења које 

доносе органи општине, односно припрему и израду нормативних аката и аналитичких 

материјала из делокруга управе; стручне, информатичке, статистичко-евиденционе и 

персоналне послове из области рада и радних односа  запослених у управи; послове 

управљања људским ресурсима; стручне послове у поступку запошљавања; припрему 

предлога Кадровског плана; организацију стручног усавршавања службеника и вођење 

евиденције о завршеним обукамаи другим видовима стручног усавршавања; вођење 



кадровске евиденције запослених, распоређивање радника, престанком радног односа; 

обављање стручних и административних послова који се односе на рад ван радног односа -  

израду нацрта уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених пословa; 

обраду података и вођење евиденцијe о свим облицима радне ангажованости; вршење 

пријаве и одјаве на обавезно социјално осигурање; израду информација и аналитичких 

материјала који се односе на кадрове; стручне послове за Скупштину, Председника и Веће 

који се односе на обраду аката из надлежноси Одељења; предлаже акта из делокруга рада 

одељења које доносе органи општине; давање стручног мишљења за потребе органа 

управе;стручне и административне послове који се односе на непосредно учешће грађана у 

остваривању послова градске општине; стара се о израдипечата од стране овлашћеног 

субјекта, о датуму, као о и почетку  употребе печата са отиском израђеногпечата, води 

евиденцију израђених печата и евиденцију запослених у Управи задужених за руковање 

печатом,  и друге послове у складу са законским и подзаконским прописима и интерним 

актима; и друге послове који нису стављени у надлежност другог одељења; послови пружања 

правне помоћи грађанима са пребивалиштем на територији Градске општине Сурчин а који 

обухватају послове давања усмених правних савета, састављања поднесака, исправа, улагање 

редовних и ванредних правних средстава, вођење евиденције уписника грађана којима је 

пружена правна помоћ и евиденција наплаћених накнада; послови пријемне канцеларије, 

писарнице, распоређивања предмета по органима, посебним организационим јединицама и 

унутрашњим организационим јединицама Управе; овере преписа у складу са Законом и 

послови архиве.  

У оквиру Одељења врше се и послови које је Република поверила Граду, а који се обављају у 

општини, и то: ажурирање бирачког списка; обављање стручних и административних 

послова за органе који спроводе изборе за одборнике; спровођење одређених стручних и 

административних послова за потребе Републичке изборне комисије, које својом одлуком 

одреди комисија  у поступку спровођења избора; стручне и административне послове у вези 

са спровођењем референдума; послове пописа становништва; управне послове у вези са 

вођењем посебних бирачких спискова националних мањина; стручне послове у поступку 

избора националних савета националних мањина.“ 

 

Члан 33. 

2. Одељење за инспекцијске послове 

у Одељењу за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора над 

извршавањем закона и прописа Града који се односе на обављање комуналне делатности: 

вршење инспекцијског надзора у комуналној области у складу са посебном одлуком 

Скупштине града ,старање о одржавању комуналног реда у општини; вршење надзора над 

коришћењем објеката, одржавањем стамбених зграда; предузимање мера за уређење и    

одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда и уређење територије општине; 

контрола услова и начина постављања и уклањања привремених објеката, контрола рада 

пијаца, контрола услова и начина држања домаћих животиња и кућних љубимаца, контрола 

одржавања кућног реда у стамбеним зградама, одржавање јавних површина.Одељење 

обрађује и даје стручна мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је 

образовано, за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши и 

друге послове у складу са прописима; послове принудног извршења решења, доноси програм 

и план рада;  води ажурну евиденцију о извршним решењима комуналних инспектора, на 

основу примерака решења и решења о извршењу и административно технички послови за 

потребе Одељења. 



Члан 34.  

3. Одељење за имовинско-правне и стамбене  послове  

У Одељењу за имовинско-правне и стамбене  послове обављају се послови који се 

односе на евиденцију, заштиту, управљање и коришћење непокретности у јавној својини 

Града Београда на којима право коришћења има Градска општина Сурчин  као и спровођење 

поступка уписа тог права у јавним књигама о вођењу евиденције о 

непокретностима;формира збирке исправа и уноси у Регистар, води вануправни поступак  по 

замолницама странака, судова и других државних органа; на основу акта градоначелника, у 

име и за рачун Града, спровођење поступка јавног надметања, односно прикупљања 

писмених понуда за давање у закуп, односно отуђење грађевинског земљишта у јавној 

својини Града, као и поступка давања у закуп односно  отуђења грађевинског земљишта у 

јавној својини Града непосредном погодбом ради изградње односно озакоњења објеката у 

складу са законом и актима Града; вођење евиденције о пословном простору и спровођење 

поступка за давање у закуп пословног простора којим управља Градска општина; послови у 

вези са започетим, а неокончаним поступцима надзиђивања, претварања и припајања 

заједничких просторија у станове и пословни простор, откуп станова; решавање по 

захтевима за исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија на 

територији Градске општине Сурчин а по захтеву власника станова, односно носилаца права 

располагања на тим становима и спровођење поступка административног извршења 

решења;води регистар стамбених заједница, врши упис, промену и брисање стамбених 

заједница на територији ГО Сурчин; води поступак увођења принудне управе именовањем 

професионалног  управника по поднетој пријави надлежног инспектора или власника 

посебног дела зграде и након тога регистрацију такве стамбене заједнице; доноси потврду 

одлуке о трошковима коју доноси принудни управник стамбене заједнице; обављање 

управно-правних послова у вези са експропријацијом, административним преносом, 

деекспропријацијом, комасацијом и повраћајем одузетог пољопривредног земљишта по 

основу Закона о ПЗФ-у те конфискацији због неизвршених обавеза из обавезног откупа 

пољопривредних производа; води поступак за одређивање накнаде за експроприсане тј. 

административно пренете непокретности; одлучује о захтевима и води поступак за поништај 

правоснажног решења о изузимању земљишта које није приведено намени а који су поднети 

до 11.03.2010.године; одлучује о захтевима за решавање о појединачним правима и 

обавезама предвиђеним по раније важећем Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' 

бр. 47/03) поднетим до 11.09.2009.године; припрема нацрте аката из делокруга рада Одељења 

које доносе органи Градске општине; врши и друге послове у складу са Законом и другим 

прописима. 

Члан 35.  

 

4. Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове 

У Одељењу за урбанизам, грађевинске и комуналне послове обављају се послови: издавање 

информација о локацији за објекте за које Одељење издаје локацијске услове и грађевинску 

дозволу; провера усклађености техничке документације са Законима и Плановима; контролу 

и потврђивање пројеката парцелације и пројекта препарцелације; послове давања мишљења 

на просторне и урбанистичке планове које доноси Град, а односе се на територију ове 

општине; предлагање мера за уређење зелених површина и дечијих игралишта; припремање 

планова за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама 

јавне намене / киосци, тезге и други покретни мобилијар/ по претходно прибављеној 

сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и 

саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом Града;  послови 

спровођења обједињене процедуре за :издавање локацијских услова; издавање грађевинске 

дозволе за изградњу и реконструкцију објеката до 800м2  бруто развојне грађевинске 



површине, саобраћајница и објеката линијске, односно комуналне инфраструктуре на свом 

подручју; издавање одобрења за изградњу у складу са чл.145. Закона о планирању и 

изградњи; издавање решења којим се одобрава извођење радова у издавање привремених 

грађевинских дозвола; пријаве    радова;  издавање употребне дозволе; прибављање услова 

пројектовања,односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу; прибављање 

исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу 

објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе 

из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу 

и за упис права својине на изграђеном објекту; доношење решења о уклањању објеката и о 

дозволи за уклањање објеката, осим у случају извршења инспекцијског решења; ; старање о 

изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних 

путева; обезбеђивање услова за обављање и развој комуналних делатности на свом подручју, 

осим јавног линијског превоза; послове предлагања мера за уређења и одржавања спољног 

изгледа пословних и стамбених зграда; издавање одобрења за постављање и коришћење 

балон хала спортске намене на свом подручју у складу са прописима Града; издавање 

решења о одобравању продајног места на којем се обавља трговина на мало ван продајног 

објекта, у складу са законом и актом Већа градске општине; издаје одобрења за која је 

прописима из области комуналног реда утврђена надлежност градске општине и  спроводи 

прописе којима се уређује комунални ред; вођење поступка и издавање решења о озакоњењу 

објеката  до 800м2 бруто развојне грађевинске површине, који су изграђени или 

реконструисани без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу.Одељење обрађује 

и даје стручна мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је образовано, за 

Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши и друге послове у 

складу са прописима.“  

Члан 36. 

5. Одељење за друштвене делатности 

У Одељењу за друштвене делатности обављају се послови који се односе на: вођење 

поступка и доношење решења за признавање права у области борачко-инвалидске заштите 

ратним и мирнодопским војним инвалидима, цивилним инвалидима рата и корисницима 

породичне инвалиднине; материјално обезбеђење и месечна новчана примања у складу са 

прописима републике и града; обављају се управно-правни и административно-технички 

послови у области борачко-инвалидске заштите и књиговодствено-рачуноводствени послови 

везани за исплату средстава из ове области, припрема аката из делокруга  Групе које доносе 

органи општине; обављају се послови збрињавања избеглих, прогнаних и интерно расељених 

лица; послови који се односе на: праћење стања и старање о одржавању ( осим капиталног ) 

дечијих вртића и основних школа; праћење уписа у први разред основне школе, редовног 

похађања наставе у основним школама и покретање прекршајног поступка против родитеља, 

односно старатеља у складу са Законом; сарадњу са образовно-васпитним установама, у 

циљу утврђивања мера и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време 

остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа; 

организује послове који се односе на превоз деце и њихових пратилаца ради похађања 

припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика основне школе 

на удаљености већој од 4 км од седишта школе; превоз, смештај и исхрану деце и ученика са 

сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места становања од школе; превоз ученика на 

републичка и међународна такмичења; помаже развој различитих облика самопомоћи и 

солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у 

неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ 

организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на свом 

подручју; обавља административно-техничке послове у оквиру процене  потреба за 

пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику; врши 

контролу и извештавање о раду народне кухиње; издавање уверења о просечним примањима 



по члану домаћинства за потребе кредитирања и умањења школарине и домарине ученика и 

студената; управно-правне послове у области есхумације и преноса посмртних остатака; 

стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и 

колективних права припадника националних мањина и етничких група; подстицање развоја 

културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју, обезбеђивање услова за 

одржавање културних манифестација од значаја за општину; учествовања у текућем 

одржавању спортских објеката и установа чији је оснивач општина; праћење потреба и 

старање о задовољавању потреба грађана у области спорта, учествовање у реализацији 

програма школског спорта и обезбеђивање услова за организовање и одржавање спортских 

такмичења и манифестација од значаја за општину; доноси програм развоја спорта усклађен 

са актима града; стара се и спроводи поступак за финансирање и суфинансирање програма 

којима се задовољавају потребе грађана и организација цивилног друштва у области спорта, 

културе, образовања и очувања локалног културног наслеђа на подручју општине; 

организациони, стучни и оперативни послови везани за рад и организацију Хуманитарне 

фондације градске општине Сурчин  и обезбеђивање услова за реализацију програма 

установа и омладинских организација; доношења акционог плана за младе на подручју 

општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града. 

 

Члан 37.  

 

6. Одељење за финансије 

У Одељењу за финансије обављају се послови: планирања,припремања и израде нацрта 

одлуке о буџету, ребалансу буџета и привременом финансирању општине; припремање 

упутстава која садрже смернице за израду буџета и финансијских планова директних и 

индиректних буџетских корисника; израда предлога финансијских планова директних 

буџетских корисника; израда периодичних  извештаја о извршењу буџета; израда 

тромесечних квота за извршење буџета; израда предлога решења о одобравању средстава из 

текуће, сталне буџетске резерве и промене апропријације; праћење и билансирање средстава 

за зараде и накнаде; праћење извршења прихода и расхода; израда извештаја о извршењу 

прихода и расхода буџета; управљање готовинским средствима; управљање дугом и 

финансијском имовином,пласирање слободних средстава; евидентирање основних средстава 

и припрема података за попис финансијске и нефинансијске имовине; финансијско праћење 

извршења обавеза и реализације потраживања; припремање захтева за отварање и затварање 

буџетских рачуна; припремање, контрола и извршавање захтева за плаћање; вођење главне 

књиге трезора, помоћних књига и евиденција; израда завршног рачуна буџета, 

консолидованог завршног рачуна и завршног рачуна директних и индиректних буџетских 

корисника; обрачунавање зарада и накнада зарада;извештавање надлежних органа Града и 

Републике у складу са законом и посебним захтевима; вођење пословних књига за директне 

и  индиректне буџетске кориснике; израда обрасца за Регистар запослених; усаглашавање 

обавеза и потраживања путем  ИОС-а; припрема информација за објављивање на сајту 

општине; припрема података за информатор о раду из надлежности одељења; израда 

финансијске документације за наплату  закупа пословног простора и трошкова који 

проистичу из закупа,као и праћење реализације ових прихода ; формирање потребне 

документације  за извршавање расхода; статистичко-евиденциони послови; стручни, 

административни и технички послови у вези са поступцима  набавки за потребе Градске 

општине у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима; послови који се 

односе на припрему интерних нормативних аката из области јавних набавки, прати поступак 

јавних набавки; сарађује са органима и организацијама који у оквиру своје надлежости 

примењују прописе из области јавних набавки.У оквиру Одељења врши се и издавање 



потврда о чињеницама о којима се води службена eвиденција; праћење прописа из своје 

надлежности и иницирање промене прописа, као и други послови у складу са законом, 

Статутом градске општине и актима органа градске општине. 

Члан 37а.  

7. Одељење за локално економски развој 

У Одељењу за локално економски развој обављају се послови: управљање процесом израде 

пројеката и програма од интереса за Градску општину; носилац је активности планирања 

стратешког економског развоја; врши припрему, управљање и реализацију развојних 

пројеката; припрема базе података о економском амбијенту Општине, домаћим и страним 

инвеститорима; о слободном општинском власништву, земљишту погодном за изградњу 

индустријских постројења; распложивом стручном особољу; истраживање могућности за 

финасирање развојних програма;  припремања, управљања и реализације развојних пројеката 

и капиталних инвестиција у области јавне инфраструктуре; израда пројекције будућих 

кретања и предлагање стратегије за даљи развој; успостављање привредних контаката и 

старање о привлачењу нових инвеститора у општину; припрема стратегије од локалног 

значаја у складу са актима града и нацрте аката из делокруга Одељења које доносе органи 

општине; послови у области пољопривреде који се односе на: израду годишњег програма 

уређења, заштите и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине, заштиту 

коришћења и унапређења пољопривредног земљишта, шума, вода, биљног и животињског 

света, водопривреде; праћење стања у области пољопривреде и стварање повољнијих услова 

за обављање ове делатности, организовање систематске анализе квалитета пољопривредног 

земљишта, организовање едукативних скупова пољопривредних произвођача, помагање 

пољопривредним произвођачима у вези са уписом у регистар пољопривредних газдинстава и 

остваривање права на субвенције у складу са актима града и републике, административно-

техничке послове за рад комисије за процену штете, послови успостављања контаката са 

међународним организацијама и донаторима; успостављавања квалитета докумената и 

одржавање система менаџмента квалитетом усклађеног са захтевима стандарда ISO 9001, 

спровођења утврђене политике квалитета, израду, ревизију и одржавање Пословника о 

квалитету, преглед и контролу докумената система менаџмента квалитетом, координацију 

активности циклуса обуке провере система менаџмента квалитетом, верификацију примене 

предложених  и спроведених корективних и превентивних мера. 

Члан 38. 

8. Служба за скупштинске и заједничке послове 

У Служби за скупштинске и заједничке послове обављају се стручни и организациони 

послови за потребе Органа градске општине Сурчин, радних тела и комисија које исти 

образују;послове који се односе на: припрему седница и припрему нацрта аката за седнице 

Скупштине и Већа, послове Председника, као и  радних тела  и комисије које ови органи 

образују и Савете месних заједница; обраду аката усвојених на седницама тих органа; чување 

изворних докумената о раду тих органа; представке, петиције и предлоге грађана; избор, 

именовања, постављења и разрешења из надлежности Скупштине, Већа и Председника; 

јавност рада Органа градске општине; давање обавештења и стручних објашњења о 

питањима од значаја за вршење функције одборника и одборничких група; сарадњу 

Скупштине општине са другим градовима у земљи и иностранству; стручна помоћ у вези са 

пословима који се односе на непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе 

(грађанска иницијатива, збор грађана и референдум); послови протокола, информисања, 



међуопштинске и међународне сарадње и с тим у вези послови везани за примену Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја; послови остваривања права и 

заштитае права лица по Закону о заштити података о личности; давање обавештења, односно 

информација заштитнику грађана, агенцији за борбу против корупције; израда информатора 

о раду Градске општине Сурчин, као и други стручни и организациони послови из 

надлежности Скупштине и радних тела и Већа, а све у циљу функционисања система 

локалне самоуправе; послови припреме планова за одбрану и остваривање одбрамбених 

интереса у условима ратног и ванредног стања на територији општине; послове безбедности 

и здравља на раду; административно-технички послови за потребе Савета месних заједница;  

инвестиционо-техничког и текућег одржавања зграде, уређаја, инсталација и опреме 

општине, евиденције коришћења и издавања основних средстава и ситног инвентара, 

биротехничких и других средстава, опреме, организовање службеног превоза, сервисирања 

возила и вођење евиденција; обезбеђивања услова рада и сервисних услуга; послови 

централе и административно-технички послови за потребе општине. 

VII - СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ, РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ И ИЗУЗЕЋЕ 

Члан 39. 

Начелник Управе решава сукоб надлежности између организационих јединица у саставу 

Управе. 

Члан 40. 

Веће општине решава сукоб надлежности између Управе и других имаоца јавних 

овлашћења када на основу одлуке Скупштине Градске општине одлучује о појединим 

правима грађана, правних лица или других странака. 

 

 

VIII -  ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА 

Члан 41. 

О изузећу начелника Управе решава Веће Градске општине. 

О изузећу  службеног лица Управе, решава начелник Управе. 

IХ – РАДНИО ВРЕМЕ У УПРАВИ 

Радно време у Управи 

Члан 42. 

Пуно радно време у Управи Градске општине  износи 40  часова недељно. 

Радна недеља траје  пет радних дана. 

Распоред радног времена посебним актом утврђује председник Градске општине. 

 

 

 

X – АКТ О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ 



Члан 43. 

Унутрашње уређење, систематизација радних места и њихово разврставање уређују се 

Правилником о организацији  и  систематизацији радних места у  Управи градске општине, 

Општинском правобранилаштву градске општине и посебним организационим јединицама 

Градске општине Сурчин који доноси Веће градске општине, на предлог начелника Управе. 

 

XI -  РАДНИ ОДНОСИ 

Пријем у радни однос 

Члан 44. 

О правима  и дужностима запослених у Управи одлучује начелник Управе у складу са 

законом којим се уређују радни односи  запослених у јединицама локалне самоуправе.  

Члан 45. 

Попуњавање радног места у Управи може се вршити под условом  да је радно место 

предвиђено Правилником о организацији и систематизацији радних места и да је његово 

попуњавање предвиђено Кадровским планом за текућу годину. 

Кадровски план припрема се у складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом 

буџета Градске општине и усваја га Скупштина градсе општине. 

У радни однос у Управу може бити примљено лице које поред општих услова утврђених 

законом, испуњава и посебне услове у погледу  образовања и радне способности утврђених 

законом и Правилником о  организацији и систематизацији радних места. 

Попуњавање радних места у Управи врши се на начин и у поступку прописаном 

законом. 

. Члан 46. 

У Управу, општинско правобранилаштво градске општине и интерну ревизију, могу се 

примати у радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса, приправници 

ради оспособљавања за самосталан рад у струци, односно самостално обављање посла,  под  

условима утврђеним законом. 

 

Члан 47. 

Управа општинско правобранилаштво градске општине и интерна ревизију, могу са 

незапосленим лицем да закључе уговор о стручном оспособљавању без накнаде, под 

условима утврђеним законом. 

Распоређивање запослених лица 

Члан 48. 

Начелник Управе врши распоређивање запослених. 

  Запослени у Управи, због потребе рада, могу се  привремено или трајно  преместити   на 

друго одговарајуће радно место у  складу са законом и другим прописима. 

 

Члан 49. 



Звања запослених у управи утврђују се у складу са Правилником о организацији и 

систематизацији радних места који усваја Веће општине у складу са законом и другим 

актима. 

 

Члан 50. 

 

Плате запослених у Управи утврђују се у складу са законом и другим прописима. 

Члан 51. 

 Запослени у Управи имају право и дужни су да се стручно усавршавају, односно да 

стичу знања, вештине  и способности за извршавање послова радног места у складу са 

потребама посла. 

Одговорност запослених 

Члан 52. 

 Запослени Управе Градске општине су дисциплински одговорни за повреде дужности из 

радног односа,  у складу са законом. 

Члан 53. 

Запослени у Управи су одговорни за штету коју  намерно или из крајње непажње 

проузрокују на раду или у вези са радом послодавцу или трећем лицу,  у складу са законом.  

Престанак радног односа 

Члан 54. 

Радни однос запослених у Управи престаје под условима и на начин утврђен законом и 

другим прописима. 

XII - ОДНОС УПРАВЕ ПРЕМА ОРГАНИМА ОПШТИНЕ, ПОСЕБНИМ 

ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА, ГРАЂАНИМА И   ДРУГИМ ОРГАНИМА 

Однос према Скупштини општине 

Члан 55. 

Управа у сарадњи са Секретаром Скупштине, припрема нацрте аката које доноси 

Скупштина општине и извршава одлуке и друге акте Скупштине. 

Управа је обавезна да Скупштину општине обавештава о вршењу послова из свог 

делокруга, даје објашњења и податке из свог делокруга који су неопходни за рад Скупштине 

Однос према Председнику општине 

Члан 56. 

Управа припрема нацрте аката које доноси председник општине и извршава акте 



председника општине.  

Председник општине, у спровођењу одлука и других аката Скупштине, Управи може 

издавати упутства и инструкције за спровођење истих. 

Инструкцијом се усмерава организација послова и начин рада запослених у Управи у 

вршењу послова.  

Инструкцијом се не може одређивати начин поступања и решавања у управној ствари. 

Однос према Већу општине 

Члан 57. 

Веће општине врши надзор над радом Управе. 

Када у вршењу надзора над радом Управе утврди да акт унутрашње организационе 

јединице није у складу са законом, односно одлуком Скупштине општине, Веће општине 

поништава тај акт и налаже унутрашњој организационој јединици да донесе нови акт који ће 

бити у складу са законом или укида такав акт. 

Уколико унутрашња организациона јединица не поступи по налогу и не донесе нови акт, 

Веће општине покреће питање одговорности руководећег радника и радника који је 

непосредно радио на доношењу акта. 

У вршењу надзора над радом, Веће општине је овлашћено и да: 

1) захтева извештаје и податке о раду; 

2) утврди стање извршавања послова, упозори на уочене неправилности и одреди мере и 

рок за њихово отклањање; 

3) издаје инструкције; 

4) наложи предузимање послова које сматра потребним; 

5) покрене поступак за утврђивање одговорности; 

6) непосредно изврши неки посао ако оцени да се друкчије не може извршити закон или 

други општи акт; 

7) предложи да се предузму мере на које је овлашћено. 

Члан 57а. 

 

Управа,  Општинско правобранилаштво градске општине и посебне организационе 

јединице дужни су да међусобно сарађују када то захтева природа послова, као и да 

размењују потребне податке и обавештења у циљу ефикаснијег и квалитетнијег рада.  

Управа је дужна да врши стручне, информатичке, финансијске, статистичко-

евиденционе, као и персоналне послове из области рада и радних односа  запослених у 

Општинском правобранилаштву градске општине и посебним организационим јединицама, 

осим за функционере, укључујући и послове конкурсне комисије, која се на захтев 

надлежног органа, односно посебне организационе јединице образује из реда запослених у 

Управи, на предлог начелника Управе. 

 

Однос према Општинском правобранилаштву градске општине и посебним 

организационим јединицама 

 

 

Међусобни односи унутрашљих организационих јединица  

Члан 58.  



Међусобни односи унутрашњих организационих јединица заснивају се на правима и 

дужностима утврђеним законом, Статутом и овом Одлуком. организационе јединице дужне 

су да међусобно сарађују када то захтева природа послова, као и да размењују потребне 

податке и обавештења у циљу ефикаснијег и квалитетнијег рада.  

 

Однос према јавним службама 

Члан 59. 

Управа се, преко унутрашњих организационих јединица стара да се рад јавних служби 

(установа и предузећа), чији је оснивач градска општина одвијају према закону и другим 

прописима и према њима врше послове и предузимају мере на које су овлашђене законом. 

Однос према грађанима 

Члан 60. 

Унутрашње организационе јединице дужне су да грађанима омогуће несметано 

остваривање њихових права и обавеза, дају им потребне податке,  обавештења и упутства, 

пружају одговарајућу правну помоћ, уз поштовање достојанства личности и чување угледа 

Управе. 

Унутрашње организационе јединице дужне су да разматрају представке, притужбе, 

петиције и предлоге грађана. 

На поднету притужбу, организациона јединица дужна је да одговор достави у року од 15 

дана, уколико подносилац притужбе захтева одговор. 

 

Однос према другим органима и управама 

Члан 61. 

Управа сарађује са надлежним органима и управама, ради остваривања послова 

општине. 

 

Накнада трошкова 

Члан 62. 

Грађани имају право на накнаду трошкова када се уредно одазову на позив унутрашње 

организационе јединице, ако службена радња због које су позвани није обављена кривицом 

запосленог у организационој јединици, као и кад у току радног времена одређеног за пријем 

странака, кривицом запосленог нису обавили послове ради којих су дошли. 

Накнада трошкова исплаћује се на терет средстава за финансирање Управе. 

Уколико службена радња није обављена услед пропуста запосленог, Управа има право 

обештећења према том запосленом у висини исплаћених трошкова, у складу са прописима о 

накнади штете. 

 



XIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 63. 

Веће градске општине усвојиће Правилник о организацији  и  систематизацији радних 

места у  Управи градске општине, Општинском правобранилаштву градске општине и 

посебним организационим јединицама Градске општине Сурчин, у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке. 

 Члан 64. 

Распоређивање службеника и закључивање уговора о раду са намештеницима у 

складу са Правилником извршиће начелник управе у року од седам дана од дана ступања на 

снагу Правилника о организацији и систематизацији радних места.  

 

           Члан 65. 

Запослени у Управи настављају са радом на досадашњим пословима до 

распоређивања у складу са актом из члана 63. ове Одлуке. 

 

Запослени из става 1. овог члана који остану нераспођени у управи, имају права и 

обавезе у складу са законом. 

 

          Члан 66. 

 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о Управи градске општине 

Сурчин-пречишћен текст (,,Службени лист града Београда“ број 5/10, 20/10, 32/10, 16/12, 

39/13, 68/14 и 15/15). 

        Члан 67.  

 

 Ова Одлука  ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања  у ,,Службеном листу 

града Београда“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН 

Број: I-01-06-57/17, од 20. марта 2017. године 

 

 

                                    Председник Скупштине 

                 

                 Душан Вујадиновић с.р. 
 

 

 


