На основу члана 104. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/2008, 143/2016 и 18/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског Већа
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/13, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и
144/2016),
Градско већа Града Ниша, на седници одржаној 19.05.2020. године , донело
је

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи Градске општине
Нишка Бања, број 32/1-2020-03 од 15.05.2020. године, који је усвојило Веће
Градске општине Нишка Бања.
II Ово решење доставити: Управи Градске општине Нишка Бања и архиви
Градског већа Града Ниша.

Број: 387-1 /2020-03
У Нишу: 19.05.2020. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

На основу члана члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и
јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/17,
95/18,113/17 – др. закон и 95/18 – др. закон), Уредбе о критеријумима за
разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 88/2016, 113/17 – др. закон и 95/18 – др. закон), Уредбе о критеријумима
за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник
РС'' број 88/2016) и Одлуке о организацији Управе градске општине Нишка Бања
("Службени лист града Ниша", број 143/2016, 123/2017 и 44/2019),
Веће Градске општине Нишка Бања, на предлог начелника Управе Градске
општине Нишка Бања број: 224/2020-04 од 14.05.2020. године, дана 15.05.2020.
године, усвојило је следећи:
ПРАВИЛНИК
О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА
Члан 1.
У Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Управи Градске општине Нишка Бања, број 45/1-2019-03 од 27.08.2019. године,
мења се назив и гласи:
„ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА“
Члан 2.
Члан 22. тачка 1.6. мења се и гласи:
„1.6. РАДНО МЕСТО: РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ ЗА OПШТЕ И ПОСЛОВЕ
ЈАВНИХ НАБАВКИ - КООРДИНАТОР
ЗВАЊЕ: Сарадник
број службеника_1__
ОПИС ПОСЛОВА: Врши административну припрему за спровођење и
реализацију поступка јавне набавке, сачињава план јавних набавки, врши израду и
достављање кварталних извештаја, спроводи поступак јавних набавки од
доношења решења о покретању поступка до доделе уговора, води евиденцију
свих уговора закључених у поступцима јавних набавки, врши израду дописа и
табела за потребе Одсека, обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и
начелника Управе.
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УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области економске, правне
или техничке науке на основним академским студијама у обиму од најмање
180ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању
до три године, положен државни стручни испит, најмање три године радног
искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).“
Члан 3.
Правилник ступа на снагу након усвајања Већа градске општине Нишка
Бања и добијања сагласности од стране Градског већа града Ниша, осам дана од
дана објављивања на огласној табли Градске општине Нишка Бања.
Број: 32/1-2020-03
У Нишкој Бањи,
15.05.2020. године
ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Дејан Јовановић
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