
  

На основу члана 56. Статута Града Ниша (,,Службени лист Града Ниша'', број 
88/08), члана 19. Одлуке о организацији градских управа Града Ниша (,, Службени лист 
Града Ниша'', број 3/2014-пречишћен текст и 44/15) и члана 72. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша (,,Службене л 1/2013 и 95/2016) 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 05.09.2016. године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I         ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, 
број 11-392/2016 од 24.02.2016. године , који је донео начелник Управе за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне приходе 

II    Решење доставити : Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке, Управи за грађанска стања и опште послове и архиви Градског већа Града Ниша. 

 

Број :  1190-5/2016-03 

У Нишу, 05.09. 2016. године 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

ПРЕДСЕДНИК 

Дарко Булатовић 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Правни основ за доношење овог правилника је садржан у Одлуци о организацији 
градских управа Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 3/2014-пречишћен текст 
и 44/15), којом је прописано да се унутрашње уређење градских управа и систематизација 
радних места одређује Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у управи и да правилник доноси начелник управе уз сагласност Градског већа. 

Доношењу овог  Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке приступило се 
због : 

- Спровођења Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 
систему јавног сектора Града Ниша за 2015 (''Службени лист Града ниша'', број 
106/15); 

- Потребе да се правилник у целости усклади са Законом о високом образовању 
(''Службени гласник РС'', број 76/05, 97/08,44/1093/12, 89/13 и 99/14); 

- Примедби и мера Управног инспектората садржаног у записнику о спроведеном 
редовном инспекцијском надзору ( веза број : 038-038-0035/2013-02 од 7. октобра 
2013.године) 
 

Из наведених разлога, донет је нови Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места, у коме су прописани услови за систематизована радна 
места за која је потребно високо образовање и раније стечено високо и више образовање, 
усклађени са новим системом високог образовања које је уређено Законом о високом 
образовању (''Службени гласник РС'', број 76/05, 97/08,44/1093/12, 89/13 и 99/14). 

 
Правилником који престаје да важи у Управи за финансије, изворне приходе локалне 

самоуправе и јавне набавке било је систематизовано 73 радних места са 121 извршиоцем. 
 
Доношењем новог Правилника систематизовано је 58 радних места са укупно 72 

извршиоца. 
 

Због поступања у роковима предвиђеним Законом о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору, ступање на снагу Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији у Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне 
набавке, предвиђено је у складу са чланом 196. Став 4 Устава Републике Србије ( 
''Службени гласник Републике Србије'', број 98/2006). 
 
     Давањем сагласности на Правилник обезбедило би се законито, ефикасно и квалитено 
обављење послова из надележности ове управе. 
 
 
                                                                                                                               НАЧЕЛНИК 
 

Миљан Стевановић 


