
 
 
 
На основу члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 

број 88/2008) 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), члана 19 Одлуке о организацији градских управа Града 
Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 3/2014-пречишћен текст и 44/2015) и 
члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 1/13 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 комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај број 1154/2016-09  од 23.02. 2016. године, који је донео начелник 
Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај. 

 
 
II Решење доставити: Управи за комуналне делатности, енергетику и 

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

 
 
 
 

Број:1190-8/2016-03 
У Нишу, 05.09.2016.године  

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

Председник 
 

                                                             Дарко Булатовић 
  

 
 



 
 

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Одлуком о организацији градских управа Града Ниша (''Службени лист 

Града Ниша'', број 3/2014-пречишћен текст и 44/2015), чланом 19, прописано је да 
правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места доноси 
начелник градске управе уз сагласност Градског већа. 

Доношење Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај условљено је 
потребом усаглашавања акта о унутрашњем уређењу и стематизацији радних 
места у управи, 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). У тачки 2. наведене Одлуке, утврђен је максималан број 
запослених на неодређено време, у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. 
годину, и истом одлуком је предвиђен максималан број од 69 запослених на 
неодређено време у Управи за комуналне делатност, енергетику и саобраћај. 

Предложеним Правилником укупан број систематизованих радних места је 
43 са 69 извршилаца, што је у складу са максималним бројем запослених на 
неодређено време, утврђеним наведеном одуком. 

 У складу са делокругом Управе за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај наведеним Правилником утврђен је опис послова, услови за обављање 
послова сваког радног места, као и број извршилаца неопходних за извршавање 
послова радног места. 

 Због поступања у складу са роковима прописаним Законом о начину 
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник 
РС“, број 68/2015), ступање на снагу Правилника о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места  предвиђено је у складу са чланом 196. став 4 
Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/2006). 

Имајући у виду наведено, као и мишљења Управе за грађанска стања и 
опште послове, број 271/2016-09 од 25.02.2016. године, и Управе за финансије, 
извoрне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број 11-595/2016 од 
22.03.2016. године, израђен је нацрт решења као у диспозитиву. 

 
  УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 

 У Нишу, септембра 2016. год. 
 
 
         НАЧЕЛНИК 
  
 

Миодраг Брешковић 


