
 

 

 
На основу члана 59. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007 и 83/2014-др.закон) 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/08), члана 19 .Одлуке о организацији градских управа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 3/2014 и 44/2015), тачке 2. Одлуке о максималном 
броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 
2015.годину („Службени лист града Ниша” бр.106/2015 и 135/2016) и члана 72. 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
1/2013, 95/2016, 98/2016 и 124/2016), 

 
Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана  02.12.2016. године,  доноси 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 

I Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за имовину и 
инспекцијске послове, број 4163/2016-04 од 01.12.2016. године, који је донео начелник 
Управе за имовину и инспекцијске послове.  

 
 

II Решење доставити: Управи за имовину и инспекцијске послове, Управи за 
грађанска стања и опште послове, Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке и архиви Градског већа Града Ниша. 

 
 
Број:  1823-7/2016-03 
У Нишу, 02 .12.2016. године 
 
 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  

 
 

        ПРЕДСЕДНИК  
 

                 Дарко Булатовић 
                                            

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 
и 83/2014 - др.закон) прописано је да акт о унутрашњем уређењу и систематизацији 
доноси начелник уз сагласност Градског већа а чланом 66. да се одредбе овог Закона 
које се односе на општинско веће примењују и на Градског веће, Одлуком о 
организацији градских управа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број  3/14 и 
44/15) прописано је да се унутрашње уређење градских управа и систематизација 
радних места одређује Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Управи и да правилник доноси начелник Управе уз сагласност Градског већа. 

Разлог за измене и допуне акта о унутрашњој организацији је усаглашавање акта 
са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног 
сектора Града Ниша за 2015. годину („Службени лист града Ниша” бр.106/2015 и 
135/2016). 

Предложеним изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за грађанска стања и опште послове, 
приступило се због броја извршилаца.  

На Правилник мишљење је дала Управа за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке, број 11-2124/2016 oд 02.12.2016. године и Управа за 
грађанска стања и опште послове, број 2207/2016-08 од 02.12.2016. године. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси Решење као у 
диспозитиву. 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

   
                                                                                   

        ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић 


