
На основу члана 24. став 2. и став 4.  Закона о раду (''Сл. гласник РС'', бр. 24/05, 61/05, 54/09, 

32/13, 75/14, 13/17, 113/17 ОУС и 98/2018 ), члана 30, члана 39.став 6. а у вези члана 37. став 

2. Закона о туризму („Сл. гласник РС“ бр. 17/19 ) и чл. 30.-32. и 159. Закона о запосленима 

у јавним службама (Сл. гласник РС 113/17, 95/2018, 86/2019 и 157/2020), Уредбе о каталогу 

радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (Сл. гласник РС 

81/17  6/18 и 43/18, ),  директор Туристичке организације Београда доноси 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О  ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

ПОСЛОВА У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ БЕОГРАДА 

 

 

Члан 1. 

 

У члану 7. Правилника  о организацији и систематизацији послова у Туристичкој 

организацији Београда број 4522 од дана 30.11.2018. године, у оквиру радног места 53. 

,,Шеф рачуноводства“ део стручна спрема/образовање мења се и гласи: 

 

 

,,Високо образовање:  

 

- на студијама економског усмерења у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  

- на основним студијама економског усмерења у трајању од најмање четири године, по 

пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;  

или  

- на студијама економског усмерења у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису 

који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;  

- на студијама економског усмерења у трајању од најмање две године, по пропису који 

је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.  

 

Додатна знања/испити/радно искуство  

- знање рада на рачунару;  

- најмање три године радног искуства из области делокруга рада“. 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

Све остале одредбе Правилника о организацији и систематизацији послова у Туристичкој 

организацији Београда број 4522 од дана 30.11.2018. године остају неизмењене. 

 

Члан 3. 

 



Овај Правилник о изменама и допунама Правилника  о организацији и систематизацији 

послова у Туристичкој организацији Београда ступа на снагу по претходно прибављеној 

сагласности осмог дана од дана оглашавања на огласној табли Туристичке организације 

Београда. 

 

 

 

В.Д. ДИРЕКTОР 

         Миодраг Поповић 


