На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 113/2017-други
закон), 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), 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), као и члана 63.
Одлуке о Градској управи града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 143/2016 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) и Одлуке о Канцеларији за локални економски развој и
пројекте („Службени лист грда Ниша, бр.39/17), Градско веће, на предлог начелника
Градске управе града Ниша, дана 13.02.2018., усваја

П Р А В И Л Н И К О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
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 172-2/2017-03 од
14.02.2017.године, број 495-26/2017-03 од 12.04.2017.године и број 969-2/2017-03 од
31.07.2017.члан 4. мења се и гласн:
„Члан 4.
У правилнику су систематизована следећа радна места:
Функционери
–
изабрана,
именована и постављена лица
Службеник на положају – I група
Службеник на положају – II група
Службеници – извршиоци

20
1 раднo места
1 радно место

1 службеник
1 службеник

Број радних места

Број службеника

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

164
266
37
72
8
119
4
2
672 радних места

166
383
49
121
8
199
8
3
937 службеника

Број радних места

Број намештеника

15
3
18 радних места

44
25
69 намештеника

Укупно:

Намештеници
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
Укупно:

Члан 2.
Члан 5. став 1. мења се и гласи:
„Укупан број систематизованих радних места у Градској управи је 587, док је укупан
број систематизованих запослених 874 и то:
-

2 службеника на положају
803 службеника на извршилачким радним местима и
69 на радним местима намештетника

Члан 3.
У Поднаслову I/1 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ УПРАВЕ И ГРАЂАНСКА
СТАЊА, код радног места под редним бројем 27. Управни послови, мењају се услови,
тако да гласе: „стечено високо образовање из научне области правне науке на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕПСБ бодова, 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, положен
државни стручни испит и најмање три године радног искуства у струци“.

Члан 4.
У Поднаслову I/3 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДЕЧИЈУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, у
Сектору за социјалну, борачку, инвалидску заштиту и сарадњу са друштвено

хуманитарним организацијама и удружењима, радно место под редним бројем 131.
мења се тако што уместо „Помоћник секретара за сектор за социјалну, борачку,
инвалидску заштиту и сарадњу са друштвено-хуманитарним организацијама и
удружењима“треба да гласи:
„131. Помоћник секретара за социјалну заштиту и Канцеларију за избеглице и
миграције
Звање:Самостални саветник

број службеника 1

Опис послова:Обавља најсложеније послова из надлежности Секретаријата из области
социјалне заштите и Канцеларије за избеглице и миграцију; врши надзор , организује
рад одсека и координира радом одсека,стара се о закључивању и реализацији
годишњих уговора између града и установа о остваривању права из делокруга рада
Секретаријата;сарађује са надлежним министарством у обављању поверених послова
,обавља комуникацију са надлежним министарством у поступку тражења појединачних
мишљења за спорне случајеве, сарађује са градским Секретаријатом надлежним за
финансије и Службом за јавне набавке код поступака спровођења јавних набавки за
Секретаријат ;пружа стручну помоћ запосленима; по овлашћењу секретара, обавља и
друге послове по налогу секретара коме и одговара за свој рад и за рад сектора.
Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 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,
положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
После радног места 140, додаје се радно место под бројем 140а и гласи:
140а. Помоћник секретара за Сектор за заштиту особа са инвалидитетом, борачкоинвалидску заштиту и сарадњу са друштвено хуманитарним организацијама и
удружењима
Звање:Самостални саветник
број службеника 1
Опис послова:Обавља најсложеније послове из надлежности сектора из области
инвалидске заштите, борачко-инвалидске заштите и сарадње са друштвено
хуманитарним организацијама и удружењима; сарађује са надлежним министарством у
обављању поверених послова, пружа финансијску и стручну подршку кроз пројектне
активности, удружењима која спроводе програме у циљу заштите права и унапређења
положаја особа са инвалидитетом. Подршка је усмерена на програме које реализују
удружења на територији града Ниша, а посебно у области спречавања дискриминације,
развоја сервиса на локалном нивоу кроз увођење нових услуга које као пружаоци
спроводе удружења у циљу пружања подршке особама са инвалидитетом што за
резултат има већи степен њихове укључености у социјални и економски живот
друштва, организује рад сектора, прати примену међународних конвенција и упоредног
законодавства у области подршке особа са инвалидитетом, прати имплементацију
стратешких циљева дефинисаних Стратегијом унапређења положаја особа са
инвалидитетом, промоцију права особа са инвалидитетом, развој и подршку
алтернативних облика заштите особа са инвалидитетом како би се омогућила
успешнија укљученост особа да инвалидитетом у социо–економски живот, омогућава
глувим и наглувим лицима право на употребу знаковног језика, кроз превођење на
српски знаковни језик, у остваривању њихових права из надлежности секретаријата.

Сарађује са секретаријатом надлежним за послове финасија, Службом за јавне набавке,
пружа стручну помоћ запосленима у сектору, за свој рад одговара секретару
секретаријата

Услови: стечено високо образовање из поља друштвено-хуманистичких наука на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 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,
положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци.
Посебан услов: Судски тумач за знаковни језик
Члан 5.
У Пoднаслову I/9 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
код радног места под редним 273-Послови процене утицаја пројеката на животну
средину, број извршилаца мења се тако да уместо „број службеника 1“, треба да стоји
„број службеника 2“.
Члан 6.
У Поднаслову I/12 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, у
Одсеку просветне и спортске инспекције, код радног места број 351. Просветни
инспектор, повећава се број извршилаца, тако да уместо „број службеника 4“, треба да
стоји „број службеника 5“.
Члан 7.
У Поднаслову II/1 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА, код радног места под редним
бројем 455-Комунални полицајац III, у Подручној организационој јединици за
подручје Градске општине Медијана, мења се број извршилаца, тако да уместо „број
службеника 3“, треба да стоји „број службеника 7“.
После радног места под редним бројем 455, у Подручној организационој јединици
за подручје градске општине Медијана, додаје се ново радно место 455а и гласи:
„455а.Комунални полицајац III
Звање: референт

број службеника 5

Опис послова: Одржава комунални ред на унапред одређеном рејону и наведену
патролну активност обавља пешке. Као реонски комунални полицajац познаје грађане
који живе и раде на наведеној рејону, познаје све правне субјекте који функционишу на
задатом рејону, зна и прати сва дешавања и све промене и у складу са њима и реагује.
Успоставља тесну сарадњу са грађанима и стиче поверење. Константно унапређује
стање на рејону кроз своје и иницијативе грађана за уређење датог рејона. Самостално
обавља послове комуналне полиције и то: одржавање комуналног и другог законом
уређеног реда од значаја за комуналну делатност, вршење контроле над применом
закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из
надлежности Града, остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом
локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града, вршење контроле заштите
животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката

од значаја за град, давање подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано
одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из
надлежности Града у складу са законом прописаним делокругом рада. У обављању
послова и примени овлашћења сарађује са инспекцијским службама, полицијом и
другим органима у складу са Законом. У складу са овлашћењима, прописима и општим
актима града сачињава записник, службену белешку, изриче меру, издаје прекршајни
налог, подноси захтев за покретање прекршајног поступка, подноси пријаву надлежном
органу за учињено кривично дело; израђује аката другим органима (организационим
јединицама, градским општинама, државним органима и др.) ради предузимања мера из
своје надлежности. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија или средња школа
друштвеног, природног или техничког смера, положен државни стручни испит и
најмање три година радног искуства у струци.
Посебни услови:
1. психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне
полиције, које се доказују лекарским уверењем овлашћене здравствене
установе,
2. положен испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног
полицајца,
3. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци,
4. да му раније није престао радни однос у државном или другом органу због
теже повреде дужности из радног односа“
После радног места 455а, додаје ново радно место под бројем 455б, и гласи:
455б. Комунални полицајац III
Звање: Млађи референт

број службеника 2

Опис послова: Одржава комунални ред на унапред одређеном рејону и наведену
патролну активност обавља пешке. Као реонски комунални полицajац познаје грађане
који живе и раде на наведеној рејону, познаје све правне субјекте који функционишу на
задатом рејону, зна и прати сва дешавања и све промене и у складу са њима и реагује.
Успоставља тесну сарадњу са грађанима и стиче поверење. Константно унапређује
стање на рејону кроз своје и иницијативе грађана за уређење датог рејона. Самостално
обавља послове комуналне полиције и то: одржавање комуналног и другог законом
уређеног реда од значаја за комуналну делатност, вршење контроле над применом
закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из
надлежности Града, остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом
локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града, вршење контроле заштите
животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката
од значаја за град, давање подршке спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано
одвијање живота у граду, очување градских добара и извршавање других задатака из
надлежности Града у складу са законом прописаним делокругом рада. У обављању
послова и примени овлашћења сарађује са инспекцијским службама, полицијом и
другим органима у складу са Законом. У складу са овлашћењима, прописима и општим
актима града сачињава записник, службену белешку, изриче меру, издаје прекршајни
налог, подноси захтев за покретање прекршајног поступка, подноси пријаву надлежном
органу за учињено кривично дело; израђује аката другим органима (организационим
јединицама, градским општинама, државним органима и др.) ради предузимања мера из
своје надлежности. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Средње образовање у четворогодишњем трајању, гимназија или средња школа

друштвеног, природног или техничког смера, положен државни стручни испит и
завршен приправнички стаж.
Посебни услови:
1. психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне
полиције, које се доказују лекарским уверењем овлашћене здравствене
установе,
2. положен испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног
полицајца,
3. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци,
4. да му раније није престао радни однос у државном или другом органу због
теже повреде дужности из радног односа.“
Код радног места под редним бројем 457-Комунални полицајац III, Подручној
организационој јединици за подручје Градске општине Пантелеј и Црвени Крст, мења
се број извршилаца, тако да уместо „број службеника 4“, треба да стоји број
службеника 5“.
Код радног места број 465- Комунални полицајац I послови оперативне подршке,
у Сектору за нормативно-правну, аналитичко-логистичку и стручно-оперативну
подршку, мења се број извршилаца, тако да уместо „број службеника 1“, треба да
стоји „број службеника 3“.
Код радног места под редним бројем 467-Комунални полицајац II послови
оперативне подршке у Сектору за нормативно-правну, аналитичко-логистичку и
стручно-оперативну подршку, мења се број извршилаца, тако да уместо „број
службеника 1“, треба да стоји „број службеника 2“.
Код радног места под редним бројем 468-Комунални полицајац III послови
оперативне подршке у Сектору за нормативно-правну, аналитичко-логистичку и
стручно-оперативну подршку, мења се број извршилаца, тако да уместо „број
службеника 2“, треба да стоји „број службеника 3“.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
органа и служби Града Ниша.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

Образложење
Предложеним Правилником о изменама и допунама 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, врши се усклађивање броја и структуре запослених
у Градској управи Града Ниша са Кадровским планом Градске управе Града Ниша,
Службе за послове Скупштине Града, Службе за послове Градоначелника, Службе за
послове Градског већа, Канцеларије за локални економски развој и пројекте,
Правобранилаштва Града Ниша, Канцеларије Заштитника грађана, Буџетске инспекције
Града Ниша, и Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша за 2018. годину
(„Службени лист Града Ниша“, број 130/2017).
Наиме, Кадровским планом, између осталог, планиран је пријем у радни однос на
неодређено време двадесет комуналних полицајаца, a Закључком Комисије за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава 51 број 112-11605/2017 од 28.11.2017. године дата је сагласност за њихово радно
ангажовање и то 3 лица са високом стручном спремом, 2 лица са вишом стручном спремом
и 15 лица са средњом стручном спремом. У складу са наведеним, предложеним
Правилником систематизована су радна места за ново запошљавање наведеног броја лица
у Комуналној полицији, као посебној организацији у Градској управи Града Ниша.
Како се Градска управа константно суочава са недовољним бројем запослених за
обављање послова из своје надлежности, наведеној Комисији достављена је и молба (ПРМ
образац) за ново запошљавање на неодређено време укупно 12 лица и то 11 лица са
високом стручном спремом и једног лица са средњом стручном спремом и то:
- у Секретаријату за заштиту животне средине три лица са високом стручном
спремом из поља техничко-технолошких наука или природно-математичких
наука;
- у Секретаријату за инспекцијске послове два лица за обављање послова
просветног инспектора, као и једно лице за обављање послова спортског
инспектора;
- у Секретаријату за пољопривреду једно лице са високом стручном спремом дипломирани инжењер пољопривреде;
- у Секретаријату за планирање и изградњу Града Ниша једно лице, дипломирани
инжењер архитектуре;
- у Секретаријату за послове управе и грађанска стања једно лице, дипломирани
правник;
- у Секретаријату за имовинско-правне послове једно лице, дипломирани
правник;
- у Секретаријату за локалну пореску администрацију једно лице, дипломирани
економиста;
- у Служби за информатичко-комуникационе технологије једно лице са средњом
стручом спремом.
Како се очекује добијање сагласности, предложеним Правилником систематизована
су одговарајућа радна места у оним организационим јединицама Градске управе Града
Ниша у којима су недостајала.

Овим изменама мења се укупан број систематизованих радних места, а укупан број
извршилаца (службеника и намештеника) усклађен је са Одлуком о максималном броју
запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину
(„Службени лист Града Ниша“, број 106/2017), Кадровским планом Градске управе Града
Ниша, Службе за послове Скупштине Града, Службе за послове Градоначелника, Службе
за послове Градског већа, Канцеларије за локални економски развој и пројекте,
Правобранилаштва Града Ниша, Канцеларије Заштитника грађана, Буџетске инспекције
Града Ниша, и Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша за 2018. годину,
као и Одлуком о буџету Града Ниша за 2018. годину („Службени лист Града Ниша“, број
130/2017) .
Правни основ за доношење овог Правилника је члан 58. Закона о запосленима у
аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
21/2016, 113/17 и 113/17-др.закон), Уредба о критеријумима за разврставање радних места
и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/16 и 113/17-др.закон), Уредба о
критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места
намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 88/16 и 113/17-др.закон), као и члан 63. Одлуке о Градској управи града
Ниша (“Службени лист Града Ниша“, број 143/16, 57/17 и 138/17), члан 8 Одлуке о
службама града Ниша („Службени лист Града Ниша, број 143/16 и 39/17-др.пропис), члан
4. Одлуке о Канцеларији за локални економски развој и пројекте („Службени лист Града
Ниша“, бр.39/17), члан 36. Одлуке о правобранилаштву Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, број 2/119 пречишћен текст), члан 14. Одлуке о оснивању и раду буџетске
инспекције Града Ниша („Службени лист Града Ниша, број 80/09), члан 7. Одлуке о
оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, број 26/16), члан 56.тачка 8. Статута Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 88/08 и 143/16), као и Закључком Комисије за давање сагласности за ново
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 11211605/2017 од 28.11.2017. године.
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/17 и 113/17-др.закон), у члану 1. прописује да се
овим Законом уређују права и дужности из радног односа запослених у органима
аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, а чланом 58. Закона прописано је
да се радна места и њихово разврставање по звањима уређују Правилником којим се
утврђују описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број
извршилаца за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други
услови за рад на сваком радном месту, као и да се обједињени предлог Правилника, који
припрема начелник Градске управе доставља Градском већу на усвајање.
На предложени Правилник Секретаријат за финансије и Синдикална организација
Скупштине града Ниша дали су мишљење дана 31.01.2018. године.
НАЧЕЛНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Љубиша Јанић

