
                      
 
  

            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, 138/2017 и 63/2019), 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),  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 
27.12.2019.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, број 64-10/2019-20 од 24.01.2019.године, број 728-1/2019-03 од 
02.08.2019.године, број 753-18/2019-03 од 09.08.2019.године и број 1061-1/2019-03 od 
31.10.2019.године, 
           У члану 4. у табели систематизованих радних места у делу, „функционери-
изабрана, именована и постављена лица“ број „21“, замењује се бројем „22“. 
                                                               Члан 2. 
  У члану 5. став 6. алинеја 1. број „7“ замењује се бројем „8“. 
 
 



 
 
 Члан 3. 
 
        У Глави VII, ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 
У ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА НИША, у члану 111. мења се табела и гласи: 

 
Функционери – 2 радна места 8 функционера 

постављена лица 
 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 
Самостални саветник 1 2 
Саветник 1 4 
Млађи саветник /  / 
Сарадник / / 
Виши референт 2  4 

Укупно: 4 радна места 10 службеника 
 

 
       Код радног места број „2“. „Заменик градског правобраниоца-функционер“, број 
извршилаца мења се тако што се број „6“ замењује бројем „7“. 
              Код радног места број „3“. „Правобранилачки помоћник I“, у звању 
„самостални саветник“ број службеника мења се тако што се број „3“ замењује бројем 
„2“. 
              Код радног места број „4“. „Правобранилачки помоћник II“, у звању 
„саветник“ број службеника мења се тако што се број „3“ замењује бројем „4“. 

                                     

                                                                 Члан 4. 

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

 

Број: 1378-6/2019-03 

Датум 27.12.2019.године 

 

                                             ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

  

                                                                                                        Дарко Булатовић 



 

                                                 

 О б р а з л о ж е њ е 

                                                                                              

                         Правни основ 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, у делу 
који се односи на Правобранилаштво града Ниша .је Закон о правобранилаштву ( 
Сл.гласник бр. 55/2014), Закон о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору ("Сл.гласник РС"бр.68/2015, 81/2016 и 95/2018) и Одлука Скупштине 
Града Ниша о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног 
сектора Града Ниша за 2017 годину. 

 Достављени предлог акта о систематизацији радних места у овом органу је у 
потпуности усаглашен са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено 
време у систему јавног сектора Града Ниша. Одлуком o изменама Одлуке о 
максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града 
Ниша за 2017. годину ("Службени лист Града Ниша", бр. 85/2019)  максималан број 
запослених у овом органу утврђен је на 18 (осамнаесторо) запослених, односно укупан 
број увећан је за још једног запосленог. 

 Одлуком о правобранилаштву Града Ниша ("Сл.лист Града Ниша"бр.102/2014),  
прописано је да се број запослених у Правобранилаштву одређује  актом о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места. Акт доноси Градски правобранилац. На акт о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места сагласност даје Градско веће 
Града Ниша. 

Чланом 36 наведене Одлуке је прописано да у Правобранилаштву раде 
правобранилачки помоћници, правобранилачки приправници и запослени на 
административним, рачуноводственим, информационим и другим пратећим пословима 
значајним за рад Правобранилаштва Града.  
  Обзиром да у овом органу постоји потреба за увећање броја извршилаца  на 
пословима имовинско-правне заштите интереса Града Ниша, изменом правилника 
повећен је број заменика градског правобраниоца, као и правобранилачког помоћника 
2., а смањен број извршилаца на радном месту правобранилачки помоћник 1,  за једног 
извршиоца, све у циљу  адекватног савладавања прилива све већег броја предмета у 
овом органу.  
                                    

                                                    

      

                                          ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА 

                                                   ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

                                                  Катарина Митровски 
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