
 

 

На основу члана 11. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању 

Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша („Службени лист Града 

Ниша“, број 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 организацији и систематизацији 

послова у Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Ниша број 05-8737 од 

29.11.2016. године. 

 

II 

 

Решење доставити: Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Ниша, 

архиви Градоначелника и Управи за комуналне делатности, енергетику и 

саобраћај. 

 

 
 

 

 

Број:  1823-13/2016-03 

У Нишу, 02.12.2016. године 

 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

 

Дарко Булатовић 

                                                



 

 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Одредбама члана 11. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа Дирекција за изградњу града Ниша прописано је да директор предузећа 

доноси акт о систематизацији уз сагласност Градског већа.  

Директор ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша донео је дана 29.11.2016. 

године Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу 

Дирекција за изградњу Града Ниша број 05-8737 од 29.11.2016. године и исти је 

достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај ради упућивања 

у процедуру прибављања сагласности Градског већа Града Ниша. 

Новим актом о систематизацији послова у предузећу се, у складу  са Законом о 

начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору(„Службени 

гласник РС“, број 68/2015), и у циљу реализације поступка рационализације и 

спровођења мера смањења броја запослених, укидају или обједињавају поједини 

послови, или смањује величина и мења структура појединих организационих делова, 

снањује број извршилаца, уз очување ефикасности у обављању послова предузећа. 

Предложеним Правилником систематизовано је 97 радних места са 133 

извршилаца, док је важећим Правилником утврђено 111 радних места са 158 

извршилаца.   

Имајући у виду да је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 

послова у Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Ниша  донет у складу са 

чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 

54/2009,32/2013 и 75/2014), којим су прописани процедура доношења, обавезни и 

факултативни делови Правилника, као и остали елементи од значаја за доношење 

наведеног акта, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај израдила је 

нацрт решења као у диспозитиву. 

 

 

 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 

 

                                                                                        НАЧЕЛНИК 

 

 

            Миодраг Брешковић 


