
Република Србија 
Град Београд 
Градска општина Сурчин 
Управа  
Број: IV-01-020-90-8/2018-2 
Датум: 28.02.2019.год. 
Сурчин, Војвођанска 79 
 

 
На основу члана 4. став 8. и члана 76. став 1 Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („ Службени гласник РС“, број 21/16, 
113/2017, 95/2018 и 113/2017- др закон) и Закључка Скупштине Градске општине Сурчин, 
број: III-01-06-90-276/2018 од 24.12.2018.године, начелник Управе градске општине Сурчин 
донео је Кадровски  план  за 2019.годину. 

 
На страни 2, последњи став Кадровског плана констатовано је:  
„Приказ броја запослених према Обједињеном Правилнику о организацији и 
систематизацији радних места у Управи Градске општине, општинском правобранилаштву 
Градске општине Сурчин и посебних организационих јединица Градске општине Сурчин по 
радним местима, звањима и броју извршилаца у Управи Градске општине Сурчин у 
2019.години биће накнадно сачињен по доношењу наведеног Правилника и сматраће се 
саставним делом овог кадровског плана.“ 
 
Приказ броја запослених према наведеном Правилнику у Градској општини Сурчин је: 
 

 

 

Прва врста радних места 0 0 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних места 3 4 

Пета врста радних места 0 0 

Шеста врста радних места 0 0 

Укупно: 3  4   

  Постављена лица -  Службеник на положају/ 
Функционер 

Број радних места Број  службеника 
/функционера 

Службеник на положају – Начелник 1 1 

Службеник на положају – Заменик начелника 1 1 

Функционер –  Општински правобранилац 1 1 

Функционер – Заменик општинског правобраниоца 1 1 

Функционер – Помоћник председника ГО 3                     3 

Укупно: 7  7  

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 20 21 

Саветник 28 36 

Млађи саветник 14 16 

Сарадник 2 2 

Млађи сарадник 3 3 

Виши референт 19 28 

Референт 0 0 

Млађи референт 0 0 

Укупно: 86 106 

Намештеници Број радних места Број намештеника  



Укупан број систематизованих радних места (изабраних и постављених лица и 

службеника) је 96, док је број извршилаца на истим 117, од чега: 

У Градској управи је 103 и то : 
-   2     службеника на положају,  
- 97     службеника на извршилачким радним местима и  
-   4     на радним местима намештеника 

 
У Правобранилаштву је 5 и то : 

-   2     функционера 
-   3     службеника на извршилачким радним местима и  
-   0     на радним местима намештеника 

 
У Кабинету председника Градске општине Сурчин је 8 и то : 

-   3     функционера 
-   5     службеника на извршилачким радним местима и  

-   0    на радним местима намештеника 
 

У Интерној ревизији је  1 и то : 
-   0     функционера 
-   1     службеника на извршилачким радним местима и  

-   0     на радним местима намештеника 
 
 

Приказ броја запослених према Обједињеном Правилнику о организацији и 
систематизацији радних места у Управи Градске општине и посебних организација 

Градске општине Сурчин ( по радним местима, звањима и броју извршилаца) у 
Управи Градске општине Сурчин у 2019.години 

 

Редни 
број 
РМ 

Радна места службеника и 
намештеника 

Звање Број 
извршилаца 

1.1. Начелник Управе положај у првој групи 1 

1.2. Заменик начелника Управе положај у другој групи 1 

1.3. Пословни секретар начелника Управе млађи сарадник 1 

2.1.4. Начелник Одељења за општу управу самостални саветник 1 

2.2.5. Послови радних  односа и вођење 
кадровске евиденције 

саветник 1 

2.3.6. Управљање људским ресурсима  саветник 1 

2.4.7. Пружање  правне помоћи  I самостални саветник 1 

2.5.8. Пружање правне помоћи  II саветник 1 

2.6.9. Канцеларијски и административни  
послови персоналне евиденције и 
ажурирања бирачког списка 

виши референт 2 

2.7.10. Координатор писарнице и архиве виши референт 1 
2.8.11. Послови пријемне  канцеларије виши референт 2 

2.9.12. Завођење и развођење предмета виши референт 2 
2.10.13. Пријем, прегледање, евидентирање и 

експедиција поште и поднесака 
виши референт 1 

2.11.14. Послови архивирања предмета и аката виши референт 2 
3.1.15. Начелник Одељења за инспекцијске 

послове 
самостални саветник 1 

3.2.16. Комунални инспектор  I саветник 4 

3.3.17. Комунални инспектор  II млађи саветник 1 



3.4.18. Управно правни послови самостални саветник 1 

3.5.19. Послови извршења решења комуналне 
инспекције 

виши референт 1 

3.6.20. Административно- канцеларијски 
послови 

виши референт 1 

4.1.21. Начелник Одељења за имовинско-
правне и стамбене послове  

самостални саветник 1 

4.2.22. Имовинско правни и стамбени послови I  самостални саветник 1 

4.3.23. Имовинско правни и стамбени послови II саветник 1 

4.4.24. Имовинско - правни послови управљања 
имовином 

саветник 1 

4.5.25. Имовинско - правни послови управљања 
пословним простором 

млађи саветник 1 

4.6.26. Стручно - технички послови управљања 
имовином 

саветник 2 

4.7.27. Геометар - Послови идентификације и 
евиденције имовине 

млађи саветник 1 

4.8.28. Геометар сарадник 1 

4.9.29. Послови управљања пословним 
простором и евиденције имовине 

сарадник 1 

4.10.30. Административно- канцеларијски 
послови  

виши референт 1 

5.1.31. Начелник Одељења за урбанизам, 
грађевинске и   комуналне послове 

самостални саветник 1 

5.2.32. Урбанистичко-  грађевински послови и 
вођење регистра обједињених 
процедура 

самостални саветник 1 

5.3.33. Урбанистичко-  грађевински послови саветник 1 

5.4.34. Сарадник са имаоцима јавних 
овлашђења и упис права својине на 
изграђеном објекту 

млађи саветник 2 

5.5.35. Стручно-оперативни послови  у области 
грађевинарства 

саветник 1 

5.6.36. Управно-правни послови  I самостални саветник 1 

5.7.37. Управно-правни послови II саветник 2 

5.8.38. Оперативни и припремни послови 
коришћења јавних површина 

млађи сарадник 1 

5.9.39. Административно-технички  послови 
озакоњења 

виши референт 2 

5.10.40. Административно-канцеларијски  
послови   

виши референт 3 

6.1.41. Начелник Одељења за друштвене 
делатности 

самостални саветник 1 

6.2.42. Послови утврђивања права на борачко-
инвалидску заштиту 

саветник 1 

6.3.43. Послови обрачуна, исплате и 
ликвидатуре у области борачко-
инвалидске заштите 

млађи саветник 1 

6.4.44. Координатор канцеларије за младе саветник 1 

6.5.45. Послови сарадње са организацијама 
цивилног друштва 

млађи саветник 1 

6.6.46. Правни послови и послови сарадње са 
организацијама цивилног друштва 

млађи саветник 1 



6.7.47. Послови образовања, људских права и 
социјалне заштите 

виши референт 2 

6.8.48. Послови повереништва за избегла и 
расељена лица 

виши референт 2 

7.1.49. Начелник Одељења за финансије самостални саветник 1 

7.2.50. Аналитичар буџета и финансијско 
планирање   

самостални саветник 1 

7.3.51. Послови буџета саветник 2 

7.4.52. Трезорско пословање I самостални саветник 1 

7.5.53. Трезорско пословање II саветник 1 

7.6.54. Главни књиговођа - контиста главне 
књиге трезора 

саветник 1 

7.7.55. Послови ликвидатуре саветник 1 

7.8.56. Рачуноводствени послови – ликвидатор 
плата 

млађи саветник 2 

7.9.57. Књиговодствене евиденције и послови 
трансфера 

млађи сарадник 1 

7.10.58. Послови обрачуна и евиденције  
основних средстава 

млађи саветник 1 

7.11.59. Послови јавних набавки самостални саветник 1 

7.12.60. Правни послови јавних набавки саветник 1 

7.13.61. Службеник за јавне набавке млађи саветник 1 

7.14.62. Административно- канцеларијски 
послови 

виши референт 1 

8.1.63. Начелник Одељења за локално 
економски развој 

самостални саветник 1 

8.1.64. Послови економског развоја и 
управљања пројектима 

самостални саветник 1 

8.3.65. Послови вођења јавних и капиталних 
инвестиција 

саветник 2 

8.4.66. Послови економског развоја  I саветник 2 

8.5.67. Послови економског развоја  II млађи саветник 1 

8.6.68. Финансијски послови јавних и 
капиталних инвестиција 

саветник 1 

8.7.69. Послови одрживог развоја 
пољопривреде  

саветник 1 

8.8.70. Послови привреде и пољопривреде саветник 1 

9.1.71. Шеф службе за скупштинске и 
заједничке  послове 

самостални саветник 1 

9.2.72. Правни послови за органе општине самостални саветник 1 

9.3.73. Послови Скупштине и Већа саветник 1 

9.4.74. Пословни секретар саветник 1 

9.5.75. Административно- канцеларијски  
послови за потребе органа општине 

виши референт 1 

9.6.76. Послови поступања по захтеву за 
слободан приступ информацијама од 
јавног значаја и послови информисања 

саветник 1 

9.7.77. Послови планирања одбране, ванредних 
ситуација и  безбедности и здравља на 
раду запослених   

млађи саветник 1 

9.8.78. Административно- канцеларијски 
послови и послови заштите од пожара 

виши референт 1 

9.9.79. Административно- канцеларијски виши референт 1 



послови за потребе савета месних 
заједница 

9.10.80. Возач моторног возила Намештеник – 
четврта врстарадних 

места 

2 

9.11.81. Магационер 
 

Намештеник – 
четврта врстарадних 
места 

1 

9.12.82. Послови одржавања уређаја и 
инсталација – Домар 

Намештеник – 
четврта врстарадних 
места 

1 

   98 

 
                   
Приказ броја изабраних лица и службеника према наведеном Правилнику у Општинском 
правобранилаштву ГО Сурчин је следећи: 
 

Редни 
број 
РМ 

Радна места функционера и 
службеника 

Звање Број  
Функционера/ 
извршилаца 

10.1.83 Општински правобранилац изабрано лице/ 
положај у I групи 

1 

10.2.84 Заменик општинског  правобраниоца изабрано лице/ 
положај у II групи 

1 

10.3.85. Правобранилачки помоћник I самостални саветник 1 

10.4.86. Правобранилачки помоћник II саветник 1 

10.5.87. Службеник за административне 
послове и послове писарнице 

виши референт 1 

 
Приказ броја службеника и изабраних лица према наведеном Правилнику у Кабинету 
председника ГО Сурчин је следећи: 
 

Редни 
број 
РМ 

Радна места функционера и 
службеника 

Звање Број 
извршилаца/ 
функционера 

11.1.88. Шеф Кабинета саветник 1 

11.2.89. Послови протокола саветник 1 

11.3.90. Послови односа са јавношћу млађи саветник 1 

11.4.91. Пословни секретар у Кабинету 
председника 

саветник 1 

11.5.92. Канцеларијски послови виши референт 1 

11.6.93. Помоћник председника Градске 
општине за обављање послова из 
области урбанизма и грађевинских 
послова 

постављено лице/ 
високо образовање- 
240 бодова 

1 

11.7.94. Помоћник председника Градске 
општине за овављање послова из 
области привреде и инвестиција 

постављено лице/ 
средње образовање 

1 

11.8.95. Помоћник председника Градске 
општине за овављање послова из 
области спорта и културе 

постављено лице/ 
средње образовање 

1 

 
 



Приказ броја службеника према наведеном Правилнику у Интерној ревизији ГО Сурчин је 
следећи: 

Редни 
број 
РМ 

Радна места службеника Звање Број 
извршилаца 

12.1.96. Интерни ревизор самостални саветник  

 
 
 
                                                                                               Начелник Управе 
                                                                                        Градске општине Сурчин 
 
                                                                                     Татјана Ракић, дипл.правник 


