
 
 
 
На основу члана 24. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 

Дирекција за јавни превоз Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
51/2013-пречишћен текст), 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) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 23.06.2016. доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
 
I 
 

Даје се сагласност на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу 
Дирекција за јавни превоз Града Ниша, број 1733/16 од 22.06.2016. године. 

 
 

II 
 
 

  Решење доставити: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, Управи за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај и архиви Градског већа Града Ниша. 

 
 
Број: 687-1/2016-03 
У Нишу, 23.06.2016. год. 
 
 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  

 
 

ПРЕДСЕДНИК  
 
 

   Проф. др Зоран Перишић 
                                            

 
 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 24. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
Дирекција за јавни превоз Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, брoj 51/2013-
пречишћен текст), прописано је да директор предузећа доноси акт о 
систематизацији уз сагласност Градског већа.  

Директор ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, донео је дана 
22.06.2016.године Правилник о изменама Правилника о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном 
предузећу Дирекција за јавни превоз Града Ниша, број 1733/16, и исти је 
достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај ради припреме 
нацрта акта о давању сагласности. 

Разлог за измену акта о унутрашњој организацији предузећа је потреба 
ефикасније организације  процеса рада у предузећу, као и  усаглашавање наведеног 
акта са Законом о радном времену посаде возила у друмском превозу и 
тахографима („Службени гласник РС“, број 96/2015).  

Предложеним изменама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, број 
извршилаца на радном месту „Возач аутобуса“ повећава се за један, тако да је број 
извршилаца на овом радном месту 33,  на радном месту „Кондуктер“ број 
извршилаца се смањује за два, са 20 на 18 извршилаца на наведеном радном месту, 
и на радном месту „Стручни сарадник за правне послове“, број извршилаца је 
повећан са 1 на 2 извршиоца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 Укупан број систематизованих радних места и извршилаца остаје неизмењен, 
и износи 52 радна места са 138 извршилаца. 

Репрезентативни синдикати ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, у 
својим мишљењима, од  22.06.2016. године, изразили  су сагласност на наведени 
Правилник. 

Имајући у виду наведено, као и то да је Правилник о изменама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП Дирекција за јавни 
превоз Града Ниша,  израђен у складу са одредбама члана 24. Закона о раду 
(„Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), којима 
су прописани обавезни и факултативни делови Правилника, 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 

   
                                                                                   

        ЗАМЕНИК  НАЧЕЛНИКА 
 

Хранислав Ђорђевић 


