
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 („Службени лист Града Ниша“, број 1/13 и 95/16), 

 
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 образовање, број 4231/2016-12 од 4.4.2016. године, који је 
донела по овлашћењу-начелница Управе за образовање. 

 
 
II Решење доставити: Управи за образовање, Управи за грађанска стања и опште 

послове, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и 
архиви Градског већа Града Ниша.  

 
 
 
 
Број: 1190-12/2016-03 
У Нишу,     05.09.2016.  године 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                                                                                             Дарко Булатовић 
  



О б р а з л о ж е њ е  
 

 
Одлуком о организацији градских управа Града Ниша (''Службени лист Града 

Ниша'', број 3/14-пречишћен текст,  и 44/15), образоване су градске управе за поједине 
области и утврђен њихов делокруг, начин рада и начела за унутрашњу организацију. 
Делокруг рада Управе за образовање прописан је чланом 9. Одлуке о организацији 
градских управа Града Ниша. 

 
Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног 

сектора Града Ниша за 2015. годину („Службени лист Града Ниша“ број 106/2015) за 
Управу за образовање као организациони облик у систему јавног сектора Града Ниша 
прописан је максималан број од 21 запосленог на неодређено време. 

 
 Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за 

образовање се заснива на делокругу рада Управе и радним процесима који су 
прилагођени целини послова Управе и обезбеђује ефикасно и законито остваривање 
права и правних интереса странака, јавност рада Управе и примену савремених метода и 
средстава рада. 

 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за 

образовање број 348-5/2014-12 од 27.1.2014. године била су систематизована укупно 24 
раднa места са 35 извршилаца. 

 
У складу са  Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину овим Правилником  предвиђено је 20 
радних места са  21 извршиоцем.  

  
 На основу изложеног, предлаже се да Градско веће Града Ниша да сагласност на 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за 
образовање. 
  
 
                                                                                                                      
                       По овлашћењу - начелница 
  

          
                                  Марина Костић 

          
 
 

  
 
 
 
 


