
Сектор за репрезентативне

и резиденцијалне објекте

Сектор за

угоститељске услуге

Сектор за послове

саобраћаја

      Сектор за инвестиције и

инвестиционо и текуће

одржавање

Сектор за  правне и

административне послове

Сектор за финансијско -

материјалне

послове

Сектор за информатичку

подршку

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

ДИРЕКТОР УПРАВЕ

Заменик директора управе

Основне унутрашње јединице - СЕКТОРИ

Одељење за системско -

техничку подршку

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Одсек за системску

подршку

Одсек за техничку

подршку

Одељење за информационе

системе и апликативну подршку

Одсек за информационе

системе

Одсек за апликативну

подршку

Одељење за

финансијско - рачуноводствене

и аналитичке послове

Одељење за

 књиговодствене послове и

финансијско извештавање

Одељење за

комерцијалнo-набавне послове

 и руковање имовином

Одсек за комерцијално -

 набавне послове

Одсек за послове

руковања имовином

р.м. Послови анализе и

  унапређења рада

Одељење за

инвестициону изградњу

и адаптацију објеката

Одсек за инжењерско

            грађевинске  послове

Одсек за аналитичке

 послове

Одељење за инвестиционо и

текуће одржавање објеката

Одсек за припрему и

уређење простора -

група објеката I

Одсек за припрему и

уређење простора -

група објеката II

Одсек за припрему и

уређење простора -

група објеката III

Одсек за припрему и

уређење простора -

група објеката IV

Одсек за припрему и

уређење простора -

група објеката V

       Одељење за инвестиционо

 и  текуће одржавање

 инсталација и опреме

Одсек за

електроенергетику

Група за електро-

инсталације и

 аутоматику

Група за

специфична

електроенергетска

постројења

Одсек за

термотехничка

постројења и

 инсталације

Група за

климатизацију

Група за

грејање

Одељење за

управљање ризицима

Група за

 противпожарну

заштиту

Група за физичку и

превентивно - техничку

   заштиту

р.м. Послови унапређења

 енергетске ефикасности зграда

р.м. Админ.- технички послови

р.м. Послови унапрeђења,

    безбедности и контроле

 саобраћаја

Одсек за

 логистику саобраћаја

Одсек за

послове саобраћаја

Немањина 22-26

Одељење саобраћаја

Одељење одржавања

         Група за  послове

             одржавања и

     сервисирања мотoрних

                  возила

Група за  одржавање

                хигијене возила

Одељење за

 правне и опште послове

Одсек за

правне послове

Одељење за

  људске ресурсе

Одељење за

јавне набавке

Одсек за јавне набавке

 добара и услуга

Одсек за јавне

 набавке радова

Одељење за информационо -

 документационе и

библиотечке послове

Одељење за

 административне послове

Писарница Владе

Писарница р.о. у

објекту у Немањиној

22-26

Одсек за послове

писарнице у објектима

р.о. управе

      Oдсек за пријем и

       отпремањe поште

Одсек за архивске

 послове

Одељење за  набавку,

  контролу исправности,

ускладиштењe и  дистрибуцију робе

Група за послове набавке робе

Група за магацинске и послове

 доставе Немањина 22-26

Одсек за послове услуживања

Анрићев венац 1

Одељење за угоститељско -  протоколарне

   услуге : Немањина 11, Трг Н. Пашића 13,

Краља Милана 14,  Толстојева 2

Одсек за угоститељско -

протоколарне услуге Немањина 11

Група за послове услуживања

у ресторану

Група за послове услуживања

 у свечанимсалама и салонима

Група за послове  кулинарства

Група за послове услуживања

Група за послове  кулинарства

Група за посл.  посластичарства

Одсек за угоститељско - протоколар.

 услуге Краља Милана 14

Група за послове услуживања

 у  ресторану

Одељење за угоститељско - протоколарне

 услуге : Булевар Михаила Пупина 2,

 Омладинских бригада 1,

Поп Лукина 7-9

Одсек за угоститељско -

протоколарне услуге у

свечаним салонима, салама

 и кабинетима Бул. М.Пупина 2

Одсек за угоститељско протоколарне

и ресторанске услуге : Бул. М.

Пупина 2 и Поп Лукина 7-9

Група за послове  услуживања

 у ресторану

Одсек за угоститељско - ресторанске

услуге  Омладинских  бригада 1

Одељење за угоститељско - ресторанске

услуге Немањина 22-26, Кнеза Милоша 20,

Kраљице Ане бб, Саве Машковића 3-5

 и Булeвар краља Александра 84

Одсек за угоститељско - ресторанске

 услуге Немањина 22-26 и Бул. краља

Александра 84

р.м. Послови анализе и унапређења рада

р.м. за евиденцију трошкова

р.м. техничара - евидентичара

Одељење за  уређење и одржавање

резиденцијалних  и репрезентативних

објекта

Одсек за одржавање објеката

Група за послове

домаћинства

резиденцијалних и

репрезентативних објеката

Група за хортикултуру

у објекту реп. органа

Булевар Mихајла Пупина 2

Група за хортикултуру

у репрезентативним и

резиденцијалним објектима

Одељење Економије у  Смедереву

Одсек штампаријa р.о. у

објектима Омлад.

бригада 1, Булевар

 М. Пупина 2 и послова

израде графичких

 идејних решења и

графичку обраду

Одсек  за послове

компјутербироа

Група за послове

компјутербироа у

објекту р.о.

Немањина 11

Група за послове

компјутербироа у

објекту р.о.

Немањина 22-26,

 III спрат

Група за послове

компјутербироа у

објекту  р.о.

Немањина 22-26,

V спрат

Група за послове

компјутербироа у

објекту р.о.

 Koсовска 31

Група за послове

компјутербироа у

објекту р.о. Бул.

Михајла Пупина 2

Група за послове

компјутербироа у

 објекту р.о.

 Омлад. бригада 1

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Одсек за

послове саобраћаја

Палата Србија

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Унутрашње јединице -

изван сектора

Група за

интерну ревизију

Одељење за протоколарно -

угоститељске  услуге репрезентативних

 и резиденцијалних објеката

Група за послове услуживања

 у кабинетима

Група за послове  услуживања

у салонима и кабинетима

Група за послове услуживања

Група за послове  кулинарства

Група за послове  кулинарства

Одсек за угоститељско - протоколар.

услуге Трг Николе Пашића 13

Група за послове услуживања

Група за послове  кулинарства

Група за послове услуживања

Група за послове  кулинарства

Одсек за хортикултуру

Одсек штампарије у

објекту р.о. Немањина 11

Одсек штампарије у

објекту р.о. Немањина

22-26

р.м. Админ.- технички послови

Одељење за угоститељско -  ресторанске

 услуге : Бул. краља Александра 15,

Краља Милана 36, Влајковићева 3,

 Влајковићева 10, Устаничка 29

Одсек за угоститељско - ресторанске

 услуге Бул. Краља Александра 15,

Краља Милана 36,

Влајковићева 3, Влајковићева 10

Група за послове услуживања

Булевар Краља Александра 15,

 Краља Милана 36,

Влајковићева 3, Влајковићева 10

Група за послове  услуживања

Краља Милана 36

Одсек за угоститељско - ресторанске

 услуге Устаничка 29

Група за послове  кулинарства

Група за послове услуживања

Група за послове  кулинарства

Одсек за угоститељско - ресторанске

 услуге Кнеза Милоша 20

Група за послове услуживања

Група за послове  кулинарства

        Одељење за

 ИКТ инфраструктуру

Одсек за развој и

одржавање мрежа

Одсек за електронику и

 телекомуникације

        Одељење за

 биротехничке послове

Група за

 телекомуникације

 и  аудио системе

Група за

 системе веза

Група за послове

компјутербироа у

објекту  р.о.

Немањина 22-26,

VI спрат

Одсек за аналитичке

послове

Одсек за финансијско -

рачуноводствене

 послове

Одсек за

опште послове

Одсек за

  централизоване

 јавне набавке

Група за контролу,

планирање,

спровођење поступка и

извршења уговора о

јавним набавкама

Одсек за послове

писарнице у објектима

Mинистарства

финансија: Београд,

Крагујевац, Ниш и

 Нови Сад

Одсек за послове

писарнице у објекту

Омлад. бригада 1 и

Палата Србија

Одсек за припрему и

уређење простора -

група објеката VI

Одсек за опште

послове саобраћаја

Група за

послове возача

- Андрићев

венац 1

Група за

 послове возача

 - Трг Николе

Пашића 13

Група за

 послове возача

 - Немањина 11

Група за

 протоколарни

превоз

Група за магацинске и послове

 доставе Бул. М. Пупина 2 и

  Краљице Ане бб

Група за послове услуживања

Група за послове  кулинарства

Одсек за угоститељско - протоколар.

услуге Толстојева 2

Група за послове

одржавања

резиденцијалних и

репрезентативних објеката

Група за послове

биодекорације ентеријера

Одељење за очување културних добара

и послове протокола у објектима

државних органа

Група за

протоколарне послове

Група за заштиту, очување

 и презентацију културних

добара и преводилачке

послове

Одсек за послове услуживања у

вилама у Толстојевој 2а,

 Ужичка 11-15, Булевар кнеза

Александра Карађорђевића  26,

Булевар кнеза Александра  75 и

Кнеза Милоша 24-26

Група за послове

услуживања у вилама у

Толстојевој 2а, Ужичка

11-15

Група за послове

услуживања у вилама у

  Бул. кнеза Александра

Карађорђевића  26,

 Бул. кнеза Александра

Карађорђевића  77 и

 Кнеза Милоша 24-26

Одсек кулинарства у вилама у

Толстојевој 2а, Ужичка 11-15,

Булевар кнеза Александра

Карађорђевића 75 и

 Кнеза Милоша 24-26

Група за послове

кулинарства у вилама у

Толстојевој 2а, Ужичка

11-15, Ужичка 23

Група за послове

кулинарства у вилама у

Бул. кнеза Александра

Карађорђевића 75,

 Бул. кнеза Александра

Карађорђевића 26 и

 Авио служби Владе РС

Група за послове

кулинарства у Кнеза

Милоша 24-26

Група за послове

дистрибуције робе
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