
  

На основу члана 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 3/14-пречишћен текст и 44/15) и 
члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број1/13 и 95/16), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 05.09. 2016. године, 
донело је 

 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за дечју,социјалну и примарну 
здравствену заштиту  бр.07-859/2016 од 24.02.2016.године, који је донео 
начелник Управе за дечју,социјалну и примарну здравствену заштиту . 

 
II Решење доставити: Управи за дечју,социјалну и примарну 

здравствену заштиту, Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке,Управи за грађанска стања и опште послове и 
архиви Градског већа Града Ниша.  

 
 

 
Број:  1190-11/2016-03 
 
У Нишу, 05.09.2016. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

                                                             ПРЕДСЕДНИК 
 
 

                                                                 Дарко Булатовић  



                                                O б р а з л о ж е њ е 
 
 Управа за дечију,социјалну и примарну здравствену заштиту у 
обављању својих послова покрива читаву област дечије, социјалне и 
примарне здравствене заштите која је веома комплексна и специфична јер 
се највећи део послова и услуга из ове области остварује у непосредном 
раду са странкама . 
 У Управи за дечију,социјалну и примарну здравствену заштиту 
обавља се читав низ послова и то послова чије је вршење јединици локалне 
самоуправе поверено од стране републике и послова којима се спроводе 
прописи саме јединице локалне самоуправе. 
 Управа је и орган који врши  надзор над радом установа социјалне и 
дечије заштите и стара се о исправности и законитости њиховог рада. 
У циљу спровођења мера социјалне заштите и пронаталитетне политике 
Управа прати, примењује и предлаже доношење нових прописа из ове 
области у складу са захтевима који се намећу на унапређењу ових облика 
заштите. 
 Своја права преко Управе остварује огроман број корисника,нека 
права се остварују и реализују једнократно али и велики број права је 
ороченог трајања па се сваке године обнавља документација за њихово 
остваривање и неопходно је ефикасно и систематско праћење реализације 
и остваривања права корисника.С тога је неопходно вршити константно 
ангажовање и прерасподелу послова у Управи а све у циљу ефикаснијег 
обављања свих послова из надлежности Управе. 
 Због поступања у роковима предвиђеним Законом о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.Гласник 
РС „бр.68/15)ступање на снагу Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Управи за дечију,социјалну и примарну 
здравствену заштиту предвиђено је у складу са чланом 196.став 2. Устава 
Републике Србије(„Сл.Гласник РС“ бр 98/06) 
 Такође неопходно је било извршити усклађивање броја извршиоца са 
Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
јавног сектора Града Ниша за 2015 годину  („Сл.Лист града Ниша“ “ 
бр.106/15). 
 
 
 

                                                               Н А Ч Е Л Н И К  
 
                                                              Мирјана Поповић 
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