
                      
 
  
 
 
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-други закон 
и 95/2018), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерила за опис радних 
места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 88/2016, 113/2017-др.закон и 95/2018-др.закон), Уредбе о 
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 
намештеника у аутономним покрајинама и јадиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 88/2016, 113/2017-др.закон и 95/2018-др.закон), као и члана 63. Одлуке о 
Градској управи града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 143/2016, 57/2017 и 
138/2017), члана 8. Одлуке о службама града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
143/2016 и 39/17-други пропис), члана 36. Одлуке о правобранилаштву Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, 102/2014), члана 31. Одлуке о заштитнику грађана 
(„Службени лист Града Ниша“, број 2/2011), члана 14.Одлука о оснивању и раду буџетске 
инспекције Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 80/2009), члана 7. Одлуке о 
оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 26/2016),  Одлуке о Канцеларији за локални економски развој и пројекте 
(„Службени лист грaда Ниша, бр.39/17) и члана 56.тачка 8. Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 88/08 и 143/16),  Градско веће, на предлог начелника 
Градске управе града Ниша, дана 02.08.2019. године усваја  
 
 
 

П Р А В И Л Н И К  О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 
 

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 
ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА НИША, СЛУЖБИ ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ 

ГРАДА, СЛУЖБИ ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА, СЛУЖБИ ЗА ПОСЛОВЕ 
ГРАДСКОГ ВЕЋА, КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И 

ПРОЈЕКТЕ, ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА НИША, КАНЦЕЛАРИЈИ 
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА, БУЏЕТСКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ ГРАДА НИША И 
СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА НИША  

 
 

Члан 1. 
 

 У Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Градској 
управи града Ниша, Служби за послове Скупштине Града, Служби за послове 
Градоначелника, Служби за послове Градског већа, Канцеларији за локални 
економски развој и пројекте, Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији 
заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну ревизију 
органа и служби Града Ниша (у даљем тексту: Правилник), број 549-7/2018-03 од 
08.05.2018.године и број 64-10/2019-20 од 24.01.2019.године 

        У Глави II, организационој јединици I/6 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И 
ИНФОРМИСАЊЕ, код радног места редни број 146. „Секретар секретаријата“, мењају 
се услови и гласе: 

„Услови: Стечено високо образовање у пољу техничко-технолошких, природно-
математичких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 



године или специјалистичким студијама на факултету и најмање пет година радног 
искуства у струци.“ 

 

  Члан 2. 

       Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
органа и служби Града Ниша. 

 

 

Број: 728-1/2019-03 

Датум 02.08.2019. године 

  

                                             ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

  

                                                                                                        Дарко Булатовић 

 

                                                 

 

 

                                                         

                                                             

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    

 

 

                                                            О б р а з л о ж е њ e  

              Разлог за доношење Правилника о измени и допуни  Правилника о организацији и 
систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за послове Скупштине 
града Ниша, Служби за послове Градоначелника, Служби за послове Градског већа, 
Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву града Ниша, 
Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији града и Служби за интерну ревизију 
органа и служби града Ниша је потреба проширења услова у погледу врсте стручне спреме код 
радног места „Секретар секретаријата“ у Секретаријату за културу и информисање, тако што се 
уместо досадашњег високог образовања из поља друштвено-хуманистичких наука или поља 
уметности, проширује на „стечено високо образовање у пољу техничко-технолошких, 
природно-математичких или друштвено-хуманистичких наука“. 

 

           Са наведеног, предлаже се Градском већу Града Ниша усвајање Правилника о измени и 
допуни Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи Града 
Ниша, Служби за послове Скупштине Града, Служби за послове Градоначелника, Служби за 
послове Градског већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте, 
Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији града 
Ниша и Служби за интерну ревизију органа и служби града Ниша. 

 

 

 

 

                                                        НАЧЕЛНИК 

                                                    ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

                                                      Љубиша Јанић 


