
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 и број 1667 од дана 23.08.2021. 

године у оквиру Радног места број 6. ,,Аналитичар за промоцију туристичке понуде“ 

део Број радних места и Број извршилаца мења се и гласи:  

 

''Радно место 6-6а: Аналитичар за промоцију туристичке понуде 

 

Број извршилаца: 2''.  

 

 

Члан 2. 

 

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

организацији Београда број 4522 од дана 30.11.2018. године и број 1667 од дана 23.08.2021. 

године у оквиру Радног места број 7. ,,Организатор за развој и промоцију туристичких 

производа“ део Број радних места и Број извршилаца мења се и гласи:   

 

''Радно место 7-7а: Организатор за развој и промоцију туристичких производа 

 

Број извршилаца: 2''.  

 

      Члан 3. 

 

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

организацији Београда број 4522 од дана 30.11.2018. године и број 1667 од дана 23.08.2021. 

године у оквиру Радног места број 14-15.: ,,Организатор за развој и промоције 



туристичког производа-дигитални медији'' део Број радних места и Број извршилаца 

мења се и гласи:  

 

''Радно место 14: Организатор за развој и промоције туристичког производа-

дигитални медији 
  

Број извршилаца: 1''.  

 

Члан 4. 

 

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

организацији Београда број 4522 од дана 30.11.2018. године и број 1667 од дана 23.08.2021. 

године у оквиру Радног места број 17-18.: ,,Координатор у туристичко-информативном 

центру'' део Број радних места и број извршилаца мења се и гласи:  

 

''Радно место 17: Координатор у туристичко-информативном центру 
  

Број извршилаца: 1''.  

 

Члан 5. 

 

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

организацији Београда број 4522 од дана 30.11.2018. године и број 1667 од дана 23.08.2021. 

године у оквиру Радног места број 34. ,,Аналитичар за развој и унапређење 

туристичког производа-развој туристичког произвoда и манифестације“ део Број 

радних места и Број извршилаца мења се и гласи:  

 

''Радно место 34-34а: Аналитичар за развој и унапређење туристичког производа-

развој туристичког произвда и манифестације 

 

Број извршилаца: 2''.  

 

 

Члан 6. 

 

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

организацији Београда број 4522 од дана 30.11.2018. године и број 1667 од дана 23.08.2021. 



године у оквиру Радног места број 35-36.: ,,Организатор за развој и промоцију 

туристичког производа'' део Број радних места и Број извршилаца мења се и гласи:  

 

''Радно место 35,36 и 36а: Организатор за развој и промоцију туристичког производа 
  

Број извршилаца: 3''.  

 

Члан 7. 

 

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

организацији Београда број 4522 од дана 30.11.2018. године и број 1667 од дана 23.08.2021. 

године у оквиру Радног места број 38-39.: ,,Координатор за пројекте у туризму и 

међународну сарадњу'' део Број радних места и Број извршилаца мења се и гласи:  

 

''Радно место 38: Координатор за пројекте у туризму и међународну сарадњу  

 

Број извршилаца: 1''.  

 

Члан 8. 

 

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

организацији Београда број 4522 од дана 30.11.2018. године и број 1667 од дана 23.08.2021. 

године Радно место број 40. ''Реализатор за активности на пројектима у туризму'' брише 

се. 

 

 

Члан 9. 

 

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

организацији Београда број 4522 од дана 30.11.2018. године и број 1667 од дана 23.08.2021. 

године Радно место број 49. ''Возач'' брише се. 

 

 

      Члан 10. 

 

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

организацији Београда број 4522 од дана 30.11.2018. године и број 1667 од дана 23.08.2021. 

године у оквиру Радног места број 52.: ,,Самостални финансијко-рачуноводствени 

сарадник'' део Број радних места, Општи/типични опис посла и Број извршилаца 

мења се и гласи:  

 

''Радно место 52,52a и 52б: Самостални финансијко-рачуноводствени сарадник 

  

Општи/типични опис посла 

- прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа, извештаја и 

пројеката; 



- проверава исправност финансијско - рачуноводствених образаца; 

- припрема прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава; 

- врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње); 

- врши билансирање позиција биланса стања; 

- израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима 

установљеним органима и службама; 

- води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену 

усвојеног контног плана; 

- припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале 

извештаје везане за финансијско – материјално пословање; 

- припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању; 

- припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама; 

- прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада; 

- води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима; 

- обавља обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну; 

- води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом; 

- евидентира пословне промене; 

- припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе; 

- чува и архивира помоћне књиге и евиденције; 

- врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза 

и доприноса; 

- припрема месечне захтеве за пренос средстава  за материјалне трошкове, зараде и 

накнаде 

- врши израду месечних извештаја о утрошеним средствима  

- врши проверу и пријем електронских фактура 

- контира и књижи целокупну материјално-финансијску документацију 

- прима и обрађује финансијску документацију 

- врши књиговодствену евиденцију улаза и излаза робе  

- врши сравњивање по извршеном попису 

- прима и обрађује изводе са текућег рачуна и друге документације везане за финансијске 

токове 

- врши израду рачуна и електронских фактура и доставља их купцима 

- припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна; 

- контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за књижење.  

- реализује сва плаћања, како динарска тако и девизна код надлежне банке 

- подиже и исплаћује динарска и девизна средства по свим основама 

- обрачунава и исплаћује зараде, накнада зарада и других личних примања запослених 

- обрачунава и исплаћује ауторске хонораре и уговоре о делу, уговоре о привременим и 

повременим пословима, уговоре преко омладинске задруге 

- обрачунава и исплаћује накнаде члановима УО и НО 

- обрачунава и исплаћује аконтације и коначне обрачуне по путним налозима 

- попуњава и доставља податке о уплаћеним доприносима по уговорима Образац МУН 

- обрачунава и исплаћује боловања преко 30 дана и породиљског одсуства 



- попуњава захтев за рефундацију средстава за исплаћено боловање од надлежних 

фондова 

- израђује законом прописане и остале извештаје и доставља их надлежним 

институцијама: 

- подиже динарска средстава за материјалне трошкове и путне налоге и обрачунава исте 

- подиже девизна средстава и обрачунава путне налоге у иностранству  

- исплаћује накнаде за превоз и остале накнаде 

- ажурно и уредно води благајничку документацију и извештаје 

- обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. 
- По одлуци директора учествује у раду комисија за јавну набавку. 

 

 

Број извршилаца: 3''.  

 

 

Члан 11. 

 

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

организацији Београда број 4522 од дана 30.11.2018. године и број 1667 од дана 23.08.2021. 

године Радно место број 54. ,,Референт за финансијско-рачуноводствене послове“ 

брише се. 

 

 

Члан 12. 

 

Све остале одредбе Правилника о организацији и систематизацији послова у Туристичкој 

организацији Београда број 4522 од дана 30.11.2018. године и број 1667 од дана 23.08.2021. 

године, остају неизмењене. 

 

Члан 13. 

 

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 
 


