
                      
 
  
 
 
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) и 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 24.01.2019. године, 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 549-7/2018-03 од 
08.05.2018.године, у глави II, организационој јединици I/14 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, одељак „ОДСЕК ПРОСВЕТНЕ И СПОРТСКЕ 
ИНСПЕКЦИЈЕ, код радног места редни број 296. „Шеф одсека“, мењају се услови и 
гласе: 

„УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, најмање пет година радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит и испит за инспектора.“ 



                                                           

                                                     

                                                               Члан 2. 

 

        У одељку „ОДСЕК ПРОСВЕТНЕ И СПОРТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ“, код радног 
места 297. „просветни инспектор“, мењају се услови и гласе: 

„УСЛОВИ: стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, најмање пет година радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит и испит за инспектора.“ 

  

                                                            Члан 3. 

        У Глави II, организационој јединици III/3 СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАТИЧКО-
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, код радног места редни број 451. „Шеф 
Службе“, мењају се услови и гласе: 

„Услови: Стечено високо образовање из научне области 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, положен 
државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.“ 

   

                                                             Члан 4. 

           У Глави IV, члан 70, у унутрашњој јединици  Кабинет Градоначелника, код 
радног места број 4. „помоћник Градоначелника за област финансија и изворних 
прихода локалне самоуправе“, брише се: 

„Услови: Стечено високо образовање из поља природно-математичке, друштвено-
хуманистичке или техничко-технолошке науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 24 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 и најмање 
пет година радног искуства у струци.“ 

          Код радног места број 5. „помоћник Градоначелника за област науке и напредне 
технологије“, назив радног места, мења се и гласи: „помоћник Градоначелника Града 
Ниша, за област економског развоја и развоја локалне заједнице“. 

         Код истог радног места, брише се: 

„Услови: Стечено високо образовање из поља природно-математичке, друштвено-
хуманистичке или техничко-технолошке науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 24 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 и најмање 
пет година радног искуства у струци.“ 

                Код радног места број 6. „помоћник Градоначелника за област високог 
образовања и сарадње са академском заједницом“ брише се: 

 



 

 

„Услови: Стечено високо образовање из поља природно-математичке, друштвено-
хуманистичке или техничко-технолошке науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 24 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 и најмање 
пет година радног искуства у струци.“ 

          Код радног места број 7. „помоћник Градоначелника за привреду и инвестиције“ 
брише се: 

„Услови: Стечено високо образовање из поља природно-математичке, друштвено-
хуманистичке или техничко-технолошке науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 24 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 и најмање 
пет година радног искуства у струци.“ 

          Код радног места број 8. назив радног места, мења се и гласи „помоћник 
Градоначелника за област  планирања, изградње, урбанизма и енергетике“. 

          Код истог радног места брише се: 

„Услови: Стечено високо образовање из поља природно-математичке, друштвено-
хуманистичке или техничко-технолошке науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 24 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 и најмање 
пет година радног искуства у струци.“ 

                                                             Члан 5.  

 

     У Глави VII, ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА НИША, код радног места под редним бројем 3.  
„правобранилачки помоћник I“, мењају се услови и гласе :  

„Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на студијама 
другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, положен правосудни испит, најмање 5 година радног 
искуства у правној струци“. 

                                                               Члан 6. 

       Код свих радних места у Правилнику, који  у делу „Услови“, имају прописано 
„положен државни стручни испит“, речи, „положен државни стручни испит“,  бришу 
се. 

 Члан 7. 

       У Глави XI, ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ после члана131. додаје се члан 
131а и гласи: 

 „Члан 131а 

 

      Службеник који је у радном односу на неодређено време дужан је да има положен 
државни стручни испит.  



      

      Службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а нема положен 
државни стручни испит, дужан је да положи државни стручни испит у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа. 

      Службеник који има положен стручни испит за запослене у државним органима не 
полаже државни стручни испит.“ 

 Члан 8. 

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

 

 

Број: 64-10/2019-03  

Датум: 24.01.2019. године 

  

                                             ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

  

                                                                                                                  Дарко Булатовић 

 

                                                 

 

 

                                                         

                                                             

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                    

 

                                                            О б р а з л о ж е њ e  

              Разлог за доношење Правилника о изменама и допунама  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 усклађивање Правилника са изменама закона које су уследиле 
након доношења Правилника. 

         Наведене измене и допуне Правилника у делу који се односи на просветну инспекцију су 
усклађене са Законом о просветној инспекцији („Службени гласник Републике Србије“, број 
27/2018), а исте се односе на промењене услове које треба да испуњавају просветни 
инспектори. 

          Такође, члановима 60-68. Закона о запосленима у аутономним покрајима и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-I 
и 95/2018), којима су прописана извршилачка радна места и услови за рад на радном месту, 
избрисано је као услов „положен државни стручни испит“, док је чланом 131. истог закона 
прописана дужност полагања државног стручног испита за свако лице које заснује радни однос 
на неодређено време у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа. 

             Чланом 58. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018),  прописано је да се статутом 
општине може предвидети да се за поједине области (економски развој, урбанизам, примарна 
здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреда и др) постављају помоћници 
председника општине. Члан 66. став 4. закона прописује да се одредбе овог закона које се 
односе на председника општине примењују на градоначелника, док став  8. истог члана 
прописује, између осталог, да градоначелник може у граду са више од 100.000 становника 
поставити највише пет помоћника.  

 

 

       НАЧЕЛНИК 

  ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

       Љубиша Јанић 
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