На основу члана 56 и 80 Статута Града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број
88/2008) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (''Службени лист
Града Ниша'', број 1/2013 и 95/2016),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 05.09.2016. године, донело је

РЕШЕЊЕ

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у Служби за послове Градоначелника број 1194/2016-14,
који је донео начелник Службе за послове Градоначелника дана 31.08.2016. године.
II Решење доставити: Служби за послове Градоначелника, Управи за грађанска
стања и опште послове, Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и
јавне набавке и архиви Градског већа Града Ниша.

Број: 1190-15/2016-03
У Нишу, 05.09.2016. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

О б р а з л о ж е њ е
Овим Правилником систематизовано је 18 /осамнаест/ радних места са 25
/двадесет пет/ извршиоца, с тим што укупан број запослених на неодређено време не
прелази број утврђен Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у
систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину, доносилац Скупштина Града Ниша,
број: 06-668/2015-30-02, датум: 29. децембар 2015. године.
Новим Правилником Службе за послове Градоначелника усаглашене су
препоруке ДРИ, такође се врши усаглашавање услова за обављање послова на
систематизованим радним местима на којима је предвиђено високо и више
образовање, са важећим Законом о високом образовању („Службени гласник
Републике Србије“, број 76/2005, 100/2007-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010,
93/2010 и 89/2013).
Новим Правилником извршено је прецизирање врста средње стручне спреме које
су одређене као услов за одређена радна места у Служби.
Даље, нови Правилник не садржи одредбу која прописује претходну сагласност
Градоначелника приликом заснивања радног односа на неодређено и одређено време,
јер је иста у супротности са Законом о радним односима у државним органима.
Новим Правилником уређена је област приправника.
Одредбе Националне стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године,
донете од стране Владе РС, број: 05 Број: 66-1998/2015-1, датум: 27. фебруара 2015.
године, чланови 3., 4., 12., 17. и 18. и 26. Закона о младима („Службени гласник РС”,
број 50/11) који прописују субјекте омладинске политике на територији РС, обавезујући
јединицу локалне самоуправе на формирање и постојање Савета за младе и
Канцеларије за младе и сарадњу са дијаспором на територијама јединице локалне
самоуправе, обавезу финансирања рада Канцеларија за младе и сарадње са
дијаспором из буџета јединице локалне самоуправе, програма и пројеката којима се
остварују права младих и реализује активна омладинска политика на територији
јединице локалне самоуправе и РС, установљујући као једно од основних начелна начело подршке младима на територији РС, намећу као истиниту следећу чињеницу нужно је и неопходно битисање и несметано функционисање, са минималним бројем
извршилаца одређених овом систематизацијом, Канцеларије за младе у оквиру Службе
за послове Градоначелника.
Даље, члан 13. и члан 194. Устава Републике Србије, одредбе Закона о
дијаспори и Србима у региону и одредбе Националне Стратегије очувања и јачања
односа матичне државе и дијаспоре и Срба у региону, прописују и установљавају
обавезу државних органа да активно спроводи политику сарадње са дијаспором и
Србима у региону, обавезу пружања различитих видова помоћи припадницима
дијаспоре и Србима у региону, обавезу обезбеђења адекватних материјалних,

социјалних и политичких услова за успешан развој и очување српског језика,
ћириличног писма, културе и идентитета наших држављана и сународника који живе и
раде ван граница РС као и друга права односно обавезе органа у систему државне
управе и локалне самоуправе, те се на основу свега наведеног сам по себи намеће
закључак да је нужно и неопходно битисање односно несметано функционисање, са
минималним бројем извршилаца одређених овом систематизацијом, Канцеларије за
сарадњу са дијспором у оквиру Службе за послове Градоначелника.
И на крају, члан 94. Устава Републике Србије прописује обавезу Републике
Србије да се стара о равномерном и одрживом регионалном развоју, чланови 11., 15.,
16., 17., 19. и 20. Закона о улагањима, прописују и дефинишу појмове: „улагање од
локалног значаја“, „јединица за локални економски развој и подршку улагањима“,
прописује дужност органа власти да омогући несметано улагање, прописује мере за
подстицање конкурентности локалне самоуправе, поступак поступања јединице за
локални економски развој и подршку улагањима и јасно и прецизно одређује ко обавља
послове јединице за локални еконосмки развој и подстицање конурентности Канцеларија за локални економски развој.
Зарад несметаног и нормалног функционисања Службе за послове
Градоначелника, у циљу обављања послова за потребе Градоначелника Града Ниша,
извршавања налога и медијске промоције активности Градоначелника Града Ниша,
репрезентативног обављања послова протоколарне природе, привлачења и
реализације инвестиција на територији града Ниша, равномерног регионалног
економског развоја, смањења стопе незапослености и спровођења политике активног
запошљавања и обављања других послова по налогу Градоначелника и заменика
Градоначелника Града Ниша, нужно је, неопходно и неизбежно да Служба за послове
Градоначелника има прописаних 18 / осамнаест/ радних места са 25 /двадесет пет/
извршиоца.

