
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 
83/14 – др. закон), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 88/08) и члана 
114. и 115. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.100/08 – 
пречишћен текст)  

Градско веће Града Ниша на седници одржаној 28.12.2015. године, доноси 
 

АМАНДМАН  
на Предлог одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног 

сектора Града Ниша за 2015. годину 
 

I  У Предлогу одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног 
сектора Града Ниша за 2015. годину, утврђеног Решењем Градског већа Града Ниша, број 2004-
1/2015-03 од 24.12.2015. године, у члану 2. у наслову табеле По огранизационим облицима за 2015. 
годину, у делу укупно, број: „5726“ замењује се бројем: „5741“. 

У члану 2, у табели, под редним бројем 39. ЈКП „ Дирекција за јавни превоз Града Ниша“, 
број: „132“ замењује се бројем: „138“ и под редним бројем 40. ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, број: „81“ 
замењује се бројем: „90“. 

 
 II Овај Амандман постаје саставни део Предлога одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Овим Амандманом увећава се максималан број запослених на неодређено време, у систему 
јавног сектора Града Ниша, за 2015. годину, са 5726 на 5741 запосленог. 

Код ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша увећава се број запослених са 132 на 138. На 
овај начин обезбеђује се уредно обављање комуналне делатности градског и приградског превоза 
путника и других делатности које су поверене предузећу. Такође, Комисија за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава дала је сагласност за 
пријем у радни однос на неодређено време за укупно 8 извршилаца.  
 Код ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш увећава се број запослених са 81 на 90. У циљу обезбеђивања 
несметаног функционисања Аеродрома Константин Велики и повећању степена безбедности, увећава 
се број запослених у служби обезбеђивања, имајући у виду налог Директората цивилног 
ваздухопловства за додатним радним ангажовањем, како би били испуњени услови дефинисани 
Националним програмом за обезбеђивање у ваздухопловству. Такође, увећава се број запослених и у 
Спасилачко ватрогасној служби, како би биле испоштоване одредбе о броју запослених, прописане 
Правилником о ватрогасно-спасилачкој служби и ватрогасно-спасилачком обезбеђењу на 
аеродромима ("Службени гласник РС", бр. 54/2012 и 122/2014). 
 
Број:   2012-1/2015-03 
У Нишу  28.12.2015. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
      

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
 


