
 
 
 
 
На основу члана 18. став 1. тачка 12. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 

Дирекција за изградњу града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 141/2016-
пречишћен текст и 118/2018), Одлуке о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину 
(„Службени лист града Ниша” број 106/2017, 18/2018, 65/2018,  44/2019, 63/2019 и 
69/2019) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 15.10.2019. 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 02-3980/19, од 
25.09.2019. године. 

 
II 
 
 

  Решење доставити: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Градској управи 
Града Ниша - Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и архиви Градског већа Града Ниша. 

 
 
Број: 975-7/2019-03 
У Нишу, 15.10.2019. год. 
 
 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  

 
 

  ПРЕДСЕДНИК  
 
 

    Дарко Булатовић 
                                            



 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Одредбама члана 18. став 1. тачка 12. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 141/2016-
пречишћен текст и 118/2018) прописано је да директор предузећа доноси акт о 
систематизацији уз сагласност Градског већа Града Ниша.  

Директор ЈП Дирекција за изградњу града Ниша донео је, дана 25.09.2019. 
године, Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу 
Дирекција за изградњу града Ниша, број 02-3980/19 и исти је достављен 
Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај ради упућивања у 
даљу процедуру прибављања сагласности. 

Као разлог за доношење новог Правилника наводи се усклађивање пословања ЈП 
Дирекција за изградњу Града Ниша са Законом о путевима ("Службени гласник 
РС", број 41/2018 и 95/2018-др.закон) и обезбеђивање услова за ефикасно 
обављање послова из надлежности предузећа. 

Предложеним Правилником организациона структура у предузећу је измењена, 
тако што су пoслoви oргaнизовани и систeмaтизовани прeмa дeлoкругу рaдa у пет 
организационих јединица и то: Пословодство Дирекције, Служба за изградњу и 
надзор, Служба за управљање путевима, Служба за правне и опште послове и 
Служба за финансије и рачуноводство.  

 Правилником је предвиђено 33 врсте послова и 50 извршилаца, што је у 
складу са  Одлуком о о максималном броју запослених на неодређено време у 
систему јавног сектора Града Ниша за 2017. годину („Службени лист града Ниша” 
број 106/2017, 18/2018, 65/2018,  44/2019, 63/2019 и 69/2019). 

Имајући у виду наведено, као и то да је Правилник о организацији и 
систематизацији послова у Јавном предузећу Дирекција за изградњу града Ниша,  
израђен у складу са одредбама члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-Одлука УС, 113/2017 и 
95/2018-аутентично тумачење), којима су прописани обавезни и факултативни 
делови Правилника и остали елементи од значаја за доношење наведеног акта, 
Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај израдио је нацрт 
решења као у диспозитиву. 

 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ      

                                                                                
          СЕКРЕТАР 

 
 

Владислава Ивковић 
 



  
  



 

Јавно предузеће Дирекција за изградњу Града Ниша 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША 

 

 

 
 
 
 

Ниш, 2019. године 
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Нa oснoву члaнa 24. став 4. Зaкoнa o рaду ("Сл. глaсник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), члана 26. став 1. тачка 12. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 18. став 1. тачка 12. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 141/16 - 
пречишћен текст и 118/18) и члана 24. став 1. тачка 12. Статута Јавног предузећа Дирекција 
за изградњу Града Ниша, директор Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша, 
доноси 

 
 
 

ПРAВИЛНИК 
O OРГAНИЗAЦИЈИ И СИСТEМAТИЗAЦИЈИ ПOСЛOВA У ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША 

  
  
I.  OПШТE OДРEДБE 

Члaн 1. 
Прaвилникoм o oргaнизaцији и систeмaтизaцији пoслoвa у Јавном предузећу 

Дирекција за изградњу Града Ниша (у дaљeм тeксту: Прaвилник), уређује се унутрашња 
организација, управљање и руковођење радом и пословањем у Јавном предузећу Дирекција 
за изградњу Града Ниша (у дaљeм тeксту: Дирекција), утврђују организациони делови, 
назив и опис послова, врста и степен стручне спреме, односно образовања, други посебни 
услови и број потребних радника за рад на тим пословима.   

 
  

II.  ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члaн 2. 
Дирекција обавља делатност утврђену позитивним законима и Одлуком о оснивању, 

кроз рад организационих делова односно јединица.   
Оргaнизациони делови односно јединице Дирекције обезбеђују остваривање свих 

функција и послова које Дирекција има у оквиру делатности.   
  

Члaн 3. 
Oргaнизaцијa рaдa, oргaнизaциoни дeлoви и њихoв дeлoкруг, систeмaтизaцијa и 

врстe пoслoвa утврђују сe у склaду сa Стaтутoм и другим oпштим aктимa Дирекције, прeмa 
тeкућим и пeрспeктивним пoтрeбaмa и плaнoвимa рaдa и рaзвoјa Дирекције, тaкo дa сe 
oбeзбeди јeдинствo прoцeсa рaдa, пунa зaпoслeнoст и рaциoнaлнo кoришћeњe знaњa и 
спoсoбнoсти зaпoслeних. 

Пoслoвe из дeлaтнoсти Дирекције зaпoслeни oбaвљaју примeнoм јeдинствeнe 
тeхнoлoшкe, eкoнoмскe и oргaнизaциoнe пoвeзaнoсти, у оквиру служби и пројектних или 
програмских тимова. 

  
Члaн 4. 

Пoслoви сe oргaнизују и систeмaтизују прeмa дeлoкругу рaдa, рaди oбјeдињaвaњa 
истих или сличних пoслoвa кoји су мeђусoбнo пoвeзaни у циљу oбeзбeђивaњa стручнoг, 
eфикaснoг, рaциoнaлнoг и блaгoврeмeнoг извршaвaњa истих. 
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Члaн 5. 
У циљу управљања и руковођења процесом рада Дирекције, утврђују се следећи 

руководећи послови: 
 

• директор и 
• извршни директор. 

 
 Извршни директор за свој рад одговоран је директору Дирекције. 
 

Члaн 6. 
Радом службе руководи шеф службе. 
Шеф службе за свој рад одговара директору и извршном директору Дирекције. 
Послови директора, извршног директора и шефова служби су послови са посебним 

овлашћењима и одговорностима. 
 

Члaн 7. 
У Дирекцији, по потреби, директор образује пројектне или програмске тимове, за 

решавање стручних, организационих и радних задатака. 
Радом пројектног или програмског тима руководи координатор пројектног или 

програмског тима.   
Решење о образовању пројектног или програмског тима, саставу, задацима и 

роковима извршења поверених послова, доноси директор. 
По потреби, директор може овластити извршног директора, шефа службе или другог 

запосленог радника, да координира поједине послове и радне задатке или му посебно дати 
одређени посао и радни задатак у случају да га у одсуству или спречености замењује у 
законом прописаним условима и границама.   
 

Члaн 8. 
Организационе јединице Дирекције су: 

  
  А. ПОСЛОВОДСТВО ДИРЕКЦИЈЕ   
  Б. СЛУЖБА ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДЗОР 

  В. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА  

  Г. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ   

  Д. СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО 

 
 
II.1. ДЕЛОКРУГ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА 
  
А.  ПОСЛОВОДСТВО ДИРЕКЦИЈЕ 
  

Члaн 9. 
У оквиру пословодства Дирекције обављају се послови управљања и руковођења 

техничким, планским, економско-финансијским, правним, кадровским, административним  и 
другим пословима који нису наведени, а везани су за делатност Дирекције и ради на 
унапређењу рада Дирекције, процеса рада, процедура, документација и увођење стандарда. 

Пословодство Дирекције чине директор Дирекције и извршни директор. 
Број потребних извршилаца за обављање ових послова је 2. 
Број потребних извршилаца за обављање пратећих послова Пословодства Дирекције 

је 2. 
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Б.  СЛУЖБА ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДЗОР 
  

Члан 10.   
У оквиру Службе за изградњу и надзор обављају се следећи послови:  
 

 Организовање и праћење реализације послова техничког и финансијског надзора 
над извођењем радова предвиђених Програмом уређивања грађевинског 
земљишта и изградње и то: 

 стручни надзор над изградњом објеката јавне инфраструктуре и јавних 
објеката, за објекте недостајуће инфрастуктуре, за објекте по посебном 
захтеву Града и за Републику Србију, када се Град појављује као једна од 
уговорних страна; 

 стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом цевовода питке 
воде и канализације различитог пречника у отвореном рову и цевовода и 
канализације методом утискивања различитог пречника; 

 стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом колектора 
канализације; 

 стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом постројења за 
пречишћавање воде; 

 стручни надзор над изградњом градске депоније и санације постојеће 
депоније; 

 стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом надземне и 
подземне мреже јавног осветљења; 

 стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом ЕЕ и ТТ 
инсталације, гасовод и др. 

 стручни надзор над санацијом клизишта; 

 стручни надзор над изградњом, реконструкцијом и санацијом објеката 
високоградње; 

 стручни надзор над изградњом капиталних објеката и објеката од посебног 
значаја за Град, прибављање обавезних сагласности на сва акта и на све 
фазе у току реализације пројеката изградње капиталних објеката и објеката од 
посебног значаја за Град и достављање извештаја даваоцима кредита о 
реализацији наведених пројеката; 

 организовање послова на санитарно-хигијенском уређењу неуређених 
зелених површина у складу са Програмом уређивања грађевинског земљишта 
и изградње и одлукама надлежних органа Града; 

 техничка конторла пројеката; 

 геодетска контрола објеката у току градње и утврђивање количине изведених 
радова; 

 спровођење поступка техничких прегледа изведених радова и прибављање 
употребне дозволе за изведене радове; 

 спровођење поступка предаје изграђених објеката крајњем кориснику на 
управљање и коришћење. 

 Организовање и праћење реализације послова техничког и финансијског надзора 
над извођењем радова предвиђених Програмом одржавања комуналне 
инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја и то: 

 Израда годишњих планова одржавања комуналне хигијене и зеленила и 
стручни надзор над извођењем радова у овој области; 
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 Израда годишњег плана одржавања јавне расвете и плаћања утрошене 
електичне енергије, надзор над извођењем радова у овој делатности, као и 
послови на повећању енергетске ефикасности јавног осветљења (израда 
анализа, прибављање пројектне докуметације...); 

 Израда идејних решења, предмера и друге потребне документације за 
одржавање, санацију и доградњу комуналних објеката на јавним површинама 
(дрвореди, улични мобилијар, дечија игралишта, спортски терени, аутобуска 
стајалишта, споменици и други комунални објекти) и стручни надзор над 
извођењем радова у овој области. 

 
У оквиру Службе за изградњу и надзор обављају се сви стручни послови у вези са 

припремом и спровођењем поступака јавних набавки, дефинисани Законом о јавним 
набавкама, а поводом реализације Програма пословања предузећа, као и Програма радова 
на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева који нису 
део државног пута I и II реда и Програма радова на одржавању и заштити општинских 
путева и улица и некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда.  
 Служба за изградњу и надзор обухвата и послове надзора и контроле ради 
ефикаснијег управљања заштићеним подручјима која су поверена на управљање Дирекцији, 
као и административни и оперативни послови на заштити, развоју и уређењу заштићених 
подручја.  
 

Број потребних извршилаца за обављање ових послова је 17.   
 

В.  СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА 
 

Члан 11.   
У Служби за управљање путевима обављају се сви послови управљача пута, 

дефинисани Законом о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/18 и 95/18-др. закон) и Законом о 
безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - 
одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон и 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18 и 
23/19), и то; 

 

 Планирање, пројектовање, изградња, реконструкција, одржавање и заштита јавног 
пута; 

 Вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању и 
реконструкцији јавног пута; 

 Организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, 
реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута; 

 Уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији и стручном 
надзору јавног пута; 

 Организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и 
заштитом јавног пута;  

 Праћење стања путне мреже; 

 Заштита јавног пута; 

 Означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-
техничким подацима за те путеве; 

 Управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на јавном 
путу. 
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 Израда средњорочних планова изградње, реконструкције, одржавања и заштите 
путева, као и годишњих програма радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и 
заштити јавних путева, појединачних студија; 

 Израда Програма радова на изградњи и реконструкцији општинских путева, улица и 
некатегорисаних путева који нису део државног пута I и II реда и Програма радова на 
одржавању и заштити општинских путева и улица и некатегорисаних путева који нису 
део државног пута I и II реда; 

 Сачињавање комисије за утврђивање узрока, односно доприноса јавног пута 
настанку, односно последице саобраћајне незгоде; 

 Обавештавање јавности о ограничењу и забрани саобраћаја на јавним путевима, о 
ванредним условима и посебним мерама; 

 Издавање следећих аката: 

 услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију 
саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење решења инвеститору о 
испуњености издатих услова; 

 услова за израду техничке документације, односно за постављање линијског 
инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута 
(железничка инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат 
висинског превоза, линијска инфраструктура електронских комуникација, 
водоводна и канализациона инфраструктура и др.) и доношење решења 
инвеститору о испуњености издатих услова; 

 сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу; 

 дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу; 

 дозволе за прекомерно коришћење јавног пута; 

 одобрења за постављање рекламних табли и паноа; 

 одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање на јавном 
путу; 

 сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања 
радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута. 

 
Број потребних извршилаца за обављање ових послова је 13. 

 
Г.  СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
 

Члан 12.   
У оквиру Службе за правне и опште послове обављају се следећи послови: 
 

 Праћење доношења и примене законских и других прописа који се односе на рад 
и пословање Дирекције, ради усклађивања пословања за законским одредбама и 
израда општих аката Дирекције, других нормативних и појединачних правних 
аката које доносе органи управљања предузећа и припрема предлога општих и 
других аката из делатности предузећа које доносе Скупштина Града Ниша или 
њени извршни органи;  

 Давање правних мишљења и тумачење аката из делокруга рада Дирекције;  

 Заступање у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним 
органима (прибављање потребне документације и доказа за покретање и вођење 
поступака, сачињавање поднесака и поступање по налозима судова и јавних 
извршитеља, улагање редовних и ванредних правних лекова, састављање 
предлога судских поравнања, састављање пријаве потраживања у поступку 
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стечаја, присуствовање вештачењима, увиђајима, спровођењу извршења, јавним 
лицитацијама за продају покретних и непокретних ствари, принудним 
исељењима;  

 Припрема седница органа управљања и достављање материјала за седнице ових 
органа;  

 Израда уговора и праћење реализације уговора, споразума, протокола и сл. 
(покретање и спровођење поступка закључења уговора, сачињавање записника, 
извештаја, покретање и спровођење поступка отказа уговора, опомене пред отказ 
уговора, одлуке по приговорима, предлози за покретање судких поступака и др.); 

 Покретање инцијатива за административни пренос на основу правоснажне 
пресуде, подношење захтева везаних за имовинско решавање изузимања 
земљишта и вођење базе података о непокретностима које су предмет решавања 
имовинско-правних односа; 

 Вођење послова осигурања, кадровски и персонални послови, послови 
безбедности и заштите на раду и вођење свих кадровских евиденција у складу са 
законом; 

 Коришћење, одржавање, распоред и вођење евиденције службених возила; 

 Послови пријема и отпремања поште и послови архиве; 

 Послови у вези поступка унутрашњег узбуњивања;  

 Послови у вези спречавања корупције. 
 
 Број потребних извршилаца за обављање ових послова је 10. 
 
Д.  СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОСВОДСТВО 
 

Члан 13.   
 У Служби за финансије и рачуноводство обављају се следећи финансијски и 
рачуноводствени послови: 

 

 израда финансијског плана, плана ликвидности, биланс прихода и расхода;  

 праћење реализације прихода Дирекције по свим изворима и основама;  

 израда периодичних годишњих обрачуна;  

 праћење прилива и одлива средстава са рачуна Дирекције, као и њихових 
извора; 

 организовање наплате и контрола наплате накнада за употребу јавног пута; 

 обрада и контрола исправности исплатне документације; 

 реализација финансијских инструмената обезбеђења извршења обавеза; 

 израда ПДВ евиденције; 

 вођење књиговодствених послова у складу са Законом о рачуноводству и 
пратећим прописима и израда завршног рачуна;  

 обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава; 

 обрачун зараде и других личних примања запослених у Дирекцији. 
 

 Број потребних извршилаца за обављање ових послова је 6. 
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 III.  СИСТEМAТИЗAЦИЈA   
 

Члан 14.    
Пoслoви сe систeмaтизују прeмa врсти, слoжeнoсти и другим услoвимa пoтрeбним зa 

њихoвo oбaвљaњe у oквиру oргaнизaциoних дeлoвa. 
  Систeмaтизaцијoм пoслoвa утврђују сe: 
 

• врсте пoслoвa – укупaн брoј пoслoвa и укупaн брoј пoтрeбних извршилaцa; 
• нaзиви и oписи пoслoвa и пoтрeбaн брoј извршилaцa зa свaку врсту пoслa; 
• услoви потребни зa oбaвљaњe пoслoвa. 

 
 Зa oбaвљaњe пoслoвa Дирекције, утврђујe сe 33 врсте пoслoвa и 50 извршилаца. 
 
 

Шематски приказ организационе структуре предузећа, са бројем извршилаца: 
 

Организациони део Број извршилаца 
А. Пословодство Дирекције 4 

Б. Служба за изградњу и надзор 17 
В. Служба за управљање путевима 13 
Г. Служба за правне и опште послове 10 

Д. Служба за финансије и рачуноводство 6 

УКУПНО 50 

 
Члан 15.   

Зa oбaвљaњe систематизованих пoслoвa, пoрeд oпштих услoвa утврђeних зaкoнoм, 
зaпoслeни мoрa дa испуњaвa и пoсeбнe услoвe, утврђeнe oвим прaвилникoм, и тo: 

 
• врсту и стeпeн стручнe спрeмe; 
• рaднo искуствo; 
• пoсeбнe рaднe и другe спoсoбнoсти кao и другe пoсeбнe услoвe пoтрeбнe зa рaд нa 

oдрeђeним пoслoвимa. 
 

Члан 16. 
За сваки посао утврђује се само један степен стручне спреме, односно образовања, 

одређеног занимања или смера.   
У оправданим случајевима, за рад на одређеним пословима, може се утврдити 

највише два узастопна степена стручне спреме, односно образовања. 
 

Члан 17.  
Пoсeбни услoви се одређују у зависности од послова ради којих се заснива радни 

однос, а испуњење посебних услова доказује се oдгoвaрaјућим испрaвaмa издaтим oд 
стране нaдлeжних oргaнa.  

 
Члан 18. 

Запослени је дужан да обавља послове за које је закључио уговор о раду или на које 
је премештен, а по налогу директора и непосредног руководиоца и друге послове који му се 
одреде. 
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Члaн 19. 
Запослени је одговоран за ажурно и квалитетно обављање поверених послова, 

спровођење заштите на раду, чување средстава рада и материјала којима ради и дужан је 
да рад обавља у прописано време, да се придржава законских прописа, као и општих аката 
донетих код послодавца. 

За незаконито, нестручно и неажурно извршавање послова, одговоран је запослени 
који обавља те послове, као и непосредни руководилац, ако није предузео мере за које је 
овлашћен. 

 
 

III.1. НАЗИВ И ОПИС ПOСЛOВA, ПОТРЕБАН БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА И УСЛОВИ 
 

Члaн 20. 
Врстe и нaзиви пoслoвa, oписи пoслoвa, и услoви зa њихoвo oбaвљaњe утврђују сe у 

oквиру oргaнизaциoних дeлoвa утврђeних oвим прaвилникoм. 
 

Члaн 21. 
 

А. ПОСЛОВОДСТВО ДИРЕКЦИЈЕ 
 

1. ДИРЕКТОР   
а) Oпис пoслa: Утврђен Статутом 
б) Посебни услoви:   Утврђени Законом и Статутом 
Радно искуство: Утврђено Законом и Статутом 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 

2. ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 
а) Oпис пoслa: 
 

Планира рад Дирекције, усклађује и организује пословне активности 
са друштвеним развојем и локалном самоуправом. Унапређује рад 
Дирекције, процес рада, процедуре, документацију и увођење 
стандарда, стара се о извршењу програма рада и предузима мере за 
његово спровођење. Учествује у раду колегијума, НО Дирекције и 
другим облицима рада Дирекције и стара се о извршењу одлука и 
закључака НО. Учествује у изради извештаја о резултатима 
пословања Дирекције и издаје службама и радницима налоге и 
формира радне групе и комисије и друга саветодавна тела за 
решавање конкретних проблема у пословању. Обавља све друге 
послове који му буду стављени на извршење од стране директора 
Дирекције. За свој рад одговоран је директору Дирекције. 

б) Посебни услoви:   Утврђени Законом и Статутом 
Радно искуство: Утврђено Законом и Статутом 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 
Пратећи послови за потребе Пословодства Дирекције 
 

3. ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР  
а) Oпис пoслa: 
 

Организује протоколарне послове за потребе директора. Обавља 
припрему и обезбеђује организацију састанака које заказује 
директор. Врши евиденцију о времену одржавања састанака и врши 
пријем и прављење распореда пријема странака. Обавештава 
странку, пословног партнера и запосленог о заказаном термину 
пријема. Контактира са странкама, пословним сарадницима ван 
предузећа и запосленима у предузећу. Успоставља телефонске, 
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телефакс везе и мејлове са пословним партнерима Дирекције и 
запосленима. Врши радње за припрему службеног путовања. 
Сређује и чува службену документацију. Води евиденцију радног 
времена радника (долазак на посао и одлазак, коришћење годишњег 
одмора за текућу годину, боловања, плаћена одсуства). Обавља и 
све друге послове који му буду стављени на извршење од стране 
директора и извршног директора Дирекције. Извршилац ових 
послова за свој рад одговоран је директору и извршном директору 
Дирекције. 

б) Посебни услoви:   Средњe стручно образовање (IV степен стручности) друштвеног, 
природног или техничког смера у четворогодишњем трајању 

Радно искуство: 2 године 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 

4. ВОЗАЧ 
а) Oпис пoслa: 
 

Превози директора, извршног директора, шефове и остале раднике по 
налогу. Брине о безбедном превозу запослених на одређеним 
релацијама, брине о исправности и хигијени свих возила Дирекције. 
Анагажован је на пословима везаним за регистрацију, сервисирање и 
прање возила. Задужен је за набавку горива и води евиденцију о 
утрошку горива за сва возила. Задужен је за дистрибуцију материјала 
за седнице Надзорног одбора. Дистрибуира одговарајуће материјале 
градским институцијама и службама. По потреби води бригу о 
функционисању опреме и основних средстава у згради Дирекције, као 
и о уређајима и инсталацијама у радном простору и одржава радни 
простор у уредном стању. Позива сервисе за отклањање кварова. 
Обавља и друге послове по налогу директора и извршног директора 
Дирекције. За свој рад одговоран је директору и извршном директору 
Дирекције. 

б) Посебни услoви:   Средњe стручно образовање (III или IV степен стручности) 
друштвеног, природног или техничког смера у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању и возачка дозвола Б категорије 

Радно искуство: 1 година 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 
Б. СЛУЖБА ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДЗОР 
 

5. ШЕФ 
а) Oпис пoслa: 
 

Организује рад у служби, контролише и усмерава функционисање 
службе и координира рад са осталим организационом јединицама у 
предузећу. Организује послове на изради нацрта Програма 
уређивања грађевинског земљишта и изградње и Програма 
одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и 
сеоског подручја са финансијским плановима. Учествује у изради 
Плана набавки предузећа. Организује и обједињује послове за 
припрему и спровођење јавних набавки у складу са Законом о јавним 
набавкама. Прати спрвођење поступка јавне набавке. Креира начин и 
динамику извођења радова по одобреним Програмима и склопљеним 
уговорима, споразумима и протоколима и прати реализацију истих. 
Организује израду годишњих планова одржавања путева, јавне 
расвете и комуналне хигијене и зеленила. Организује и прати 
реализацију послова стручног и финансијског надзора над 
изградњом, реконструкцијом и санацијом градских саобраћајница са 
пратећим инфраструктурним објектима, цевовода, колектора, 
резервоара, постројења за пречишћавање воде, црпних станица, 
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клизишта, неуређених зелених површина, капиталних објеката и 
објеката од посебног значаја за Град. У контакту је са надлежним 
градским и републичким органима и другим организационим 
јединицама Дирекције ради што успешнијег извршења задатака. 
Организује израду пројектних задатака за израду пројектне 
документације и израду предмера радова. Организује обављање 
поступака техничких прегледа по решењу надлежног органа Града, 
добијање употребне дозволе, укњижење и примопредају изграђених 
објеката крајњем кориснику на управљање и коришћење. Организује 
послове надзора на капиталним објектима (по Програмима или за 
друге инвеститоре) и објектима од посебног значаја за Град. 
Комуницира са представницима субјеката у процесу реализације на 
свом нивоу ради лакшег, бржег и јефтинијег спровођења поверених 
задатака. Израђује збирне, периодичне и годишње извештаје о раду 
службе, израђује извештаје о реализацији Програма који се 
прослеђују пословодству Дирекције. Учествује у изради извештаја 
даваоцима кредита о реализацији пројеката капиталних објеката и 
објеката од значаја за Град. Прати Закон о планирању и изградњи и 
остале прописе из области грађевинарства, као и прописе који 
задиру у домен управљања путевима и указује на евентуалне 
недостатке, позитивна и негативна искуства у примени истих и даје 
предлог за њихове измене и допуне. Пружа стручну помоћ 
извршиоцима. Контролише благовременост извршавања послова и 
начелну тачност у њиховом вршењу, исправља евентуалне грешке 
запослених у служби, oдговоран је за благовремено извршавање 
редовних и ванредних послова у служби, тачност у извршавању 
својих послова као и тачност извршених послова запослених. 
Присуствује колегијумима. Врши пријем странака. Обавља и све 
друге послове који му буду стављени на извршење од стране 
директора и извршног директора Дирекције. Извршилац ових послова 
за свој рад одговоран је директору и извршном директору Дирекције. 

б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Техничко-
технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, на мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 (четири) године  

Радно искуство: 5 година 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 

6. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ИЗГРАДЊУ И НАДЗОР  
а) Oпис пoслa: 
 

Припрема и анализира податке и даје предлоге за израду нацрта 
Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње, на захтев и 
за потребе Града. Израђује прегледне табеле и извештаје о степену 
завршености појединих објеката и делова Програма. Ради на изради 
пројектних задатака за израду пројектне документације свих нивоа. 
По потреби и на захтев надлежног органа Града, израђује предмере 
радова у поступку јавне набавке за објекте где не постоји пројектна 
документација. Врши унутрашњу контролу пројектне документације 
свих нивоа. Врши техничку контролу пројеката. Уводи извођаче у 
посао, предаје техничку документацију и врши послове стручног 
надзора над изградњом, реконструкциојом и санацијом објеката јавне 
инфраструктуре, за објекте недостајуће инфрастуктуре и за објекте по 
посебном захтеву Града (саобраћајнице, водовод, канализација, јавна 
расвета, ЕЕ и ТТ инсталације, гасовод, депонија, клизишта, објекти 
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високоградње). Врши послове надзора на одржавању објекта 
(саобраћајница, обложних и потпорних зидова, мањих мостова и 
пропуста, јавног осветљења...). Образлаже оправданост накнадних и 
непредвиђених радова, контролише и оверава привремене и 
окончане ситуације и израђује коначне обрачуне. Врши послове на 
техничком прегледу и примопредаји изграђених објеката. Комуницира 
са извођачима радова ради што ефикаснијег извршења поверених 
задатака. Даје потребне сагласности за постављање објеката 
(рекламни панои, каблови...) на стубовима јавног осветљења, на 
јавном путу и поред пута и за коришћење истих. По потреби издаје и 
све друге потребне сагласности у складу са Законом о путевима. 
Води све потребне базе података везане за саобраћајнице, водовод, 
канализацију, стубове јавног осветљења, ЕЕ и ТТ инсталације, 
гасовод, депонију, клизишта, мостове, потпорне зидове, објекте 
високоградње и др. на територији града Ниша и стара се о 
несметаном раду над унетим подацима. Прати прописе из области 
грађевинарства, саобраћаја и енергетике и води рачуна о њиховој 
правилној примени. Обавља и све друге послове по налогу шефа 
службе. Извршилац ових послова за свој рад одговоран је шефу 
службе. 

б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Техничко-
технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, на мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, са одговарајућом 
лиценцом 

Радно искуство: 3 године 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 8 

 

7. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ 
а) Oпис пoслa: 
 

Припрема и анализира податке и даје предлоге за израду нацрта 
Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње, на захтев 
и за потребе Града. Врши унутрашњу контролу пројектне 
документације свих нивоа. Пружа сарадњу приликом издавања 
услова и података за прикључење на саобраћајну инфраструктуру за 
потребе издавања локацијских услова за изградњу, доградњу, 
надградњу, реконструкцију и модернизацију објеката у оквиру 
обједињене процедуре, као и за израду урбанистичких пројеката 
будућим инвеститорима, према Правилнику о класификацији 
објеката. Пружа стручну помоћ на издавању услова за раскопавање 
и довођење површине јавне намене и површине у јавном коришћењу 
која се раскопава у првобитно стање. Комуницира са инвеститорима 
и извођачима радова ради што ефикаснијег извршења поверених 
задатака. Прати прописе из области грађевинарства, саобраћаја и 
енергетике и води рачуна о њиховој правилној примени. Обавља и 
све друге послове по налогу шефа службе. Извршилац ових послова 
за свој рад одговоран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Техничко-
технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, на мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 (четири) године 

Радно искуство: 3 године 
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Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 

8. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
а) Oпис пoслa: 
 

Припрема и анализира податке за израду Програма одржавања 
комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског 
подручја са финансијским планом, пре свега програма и планова 
одржавања јавног и блоковског зеленила, паркова, зеленила 
посебне намене, заштиту зеленила и гробаља. Израђује идејна 
решења, предмере и другу потребну документацију за одржавање, 
санацију и доградњу комуналних садржаја на јавним површинама. 
Припрема елементе за уговарање, увођење извођача у посао, 
предаје техничку документацију. Врши стручни надзор над 
пословима одржавања јавног зеленила (одржавању, санацији и 
доградњи дрвореда, уличног мобилијара, дечијих игралишта, 
споменика...). Образлаже оправданост накнадних и непредвиђених 
радова, контролише и оверава привремене и окончане ситуације. 
Израђује коначне обрачуне, организује примопредају објеката, 
сачињава потребне извештаје. Координира са другим службама, 
сарађује са градским институцијама, јавним предузећима, 
инспекцијским службама. Прати прописе из свог делокруга рада и 
води рачуна о њиховој правилној примени. Обавља и све друге 
послове који му буду стављени на извршење од стране шефа 
службе. Извршилац ових послова за свој рад одговоран је шефу 
службе. 

б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Природно-
математичких наука, научне тј. стручне области пољопривредно 
инжењерство, на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, на мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 (четири) године 

Радно искуство: 3 године 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 

9. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ЕКОЛОГИЈУ И ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ 
а) Oпис пoслa: 
 

Учествује у изради анализе утицаја за потребе израде урбанистичких 
планова и пројектне документације (заштите животне средине) и 
изради годишњих планова одржавања комуналне хигијене. Врши 
надзор над одржавањем комуналне хигијене. Ангажован је на 
пословима заштите природе, мониторинга заштићеног подручја, 
обезбеђује поштовање режима и зоне заштите, обележавање 
подручја. Координира и учествује у изради планова управљања, 
годишњих програма управљања и стратешког планирања и 
извештаја о реализацији истих. Сачињава извештаје по уговорима о 
суфинансирању. Учествује у изради Правилника о унутрашњем реду 
и чуварској служби и остале потребне документације за заштићена 
подручја. Руководи чуварском службом и обавља послове чувања у 
складу са чланом 110. Закона о заштити природе. Врши непосредан 
надзор над заштићеним подручјем и контролише спровођење 
правила о унутрашњем реду у заштићеном подручју. Прати кретање 
и активности посетилаца, води евиденцију о природним 
вредностима, људским активностима, делатностима и процесима 
који представљају фактор угрожавања заштићеног подручја и 
руководи циљевима заштите, очувања, унапређења и одрживог 
коришћења заштићеног подручја. Сарађује са републичким и 



Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Ниша 

13 

 

градским институцијама које се баве заштитом животне средине. 
Обавља и све друге потребне административне и оперативне 
послове везане за заштиту, развој и уређење заштићених подручја, 
као и послове контроле и надзора ради ефикаснијег управљања 
заштићеним подручјима. Прати прописе из свог делокруга рада и 
води рачуна о њиховој правилној примени. Обавља и све друге 
послове који му буду стављени на извршење од стране шефа 
службе. Извршилац ових послова за свој рад одговоран је шефу 
службе. 

б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Природно-
математичких наука или Техничко-технолошких наука, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, на 
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 (четири) године 

Радно искуство: 3 године 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 2 

 

10. ЧУВАР ПРИРОДЕ И ВИШИ РЕФЕРЕНТ ЗА ГЕОДЕТСКЕ ПОСЛОВЕ 
а) Oпис пoслa: 
 

Учествује у изради годишњих, средњорочних и оперативних 
програма. Учествује у изради елебората локација за уступање јавним 
надметањем путем огласа – графичка обрада и у обради 
документације за имовинску и техничку припрему – графичка обрада. 
Сарађује са ЈП Завод за урбанизам Ниш и РГЗ-СКН Ниш. За потребе 
реализације Програма уређивања грађевинског земљишта – 
секундарна мрежа - прибавља копије планова, поседовне листове, 
извод за регулацију и имовинско решавање. Врши контролу 
уговорених елабората о регулацији и ситуацији. Врши геодетску 
контролу објеката у току градње. Обавља геодетске радове на 
идентификацији парцела на терену код изузимања земљишта. Ради 
на снимању ситуација и врши компјутерску обраду података. 
Контролише спровођење правила унутрашњег реда заштићених 
подручја у складу са чл. 110. Закона о заштити природе-чувар 
природе. Извршилац ових послова обавља и друге послове у вези са 
заштитом, развојем и уређењем заштићених подручја. Обавља и све 
друге послове који му буду стављени на извршење од стране шефа 
службе. Извршилац ових послова за свој рад одговоран је шефу 
службе. 

б) Посебни услoви:   Средњe стручно образовање (IV степен стручности) геодетског 
смера у четворогодишњем трајању и стручни испит за чувара 
природе 

Радно искуство: 2 године 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 

11. РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ОПЕРАТЕР НА РАЧУНАРУ 
а) Oпис пoслa: 
 

Обавља послове везане за пријем, евидентирање и разврставање 
свих поднесака упућених сектору. Ради на обради текстуалног 
материјала, обавља послове на рачунару (текстови, табеле…). 
Сарађује на пословима пријема, прегледања, распоређивања и 
евидентирања поште и вођења књиге поште. Пружа стручну помоћ 
на архивирању и чувању архивираних предмета. Ради и друге 
послове по налогу шефа службе. Извршилац ових послова за свој 
рад одговаран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Средњe стручно образовање (IV степен стручности) друштвеног, 
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природног или техничког смера у четворогодишњем трајању 
Радно искуство: 1 година 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 

12. СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
а) Oпис пoслa: 
 

Учествује у изради плана набавки предузећа. Прати спровођење 
поступака јавних набавки. Учествује у раду комисија за јавне набавке 
и члан је истих у складу са инстукцијама директора предузећа. 
Контактира са Управом за јавне набавке Владе Републике Србије и 
Службом за јавне набавке Градске управе Града Ниша. Учествује у 
изради конкурсне документације и изради уговора по спроведеним 
поступцима јавне набавке. Обавештава понуђаче о додели уговора. 
Задужен за објављивање закључених и додељених уговора о јавној 
набавци у „Сл. гласнику РС“. Контролише законитост рада у 
спровођењу поступка јавних набавки и примени управног поступка, 
примени облигационог права и посебних узанси о грађењу у смислу 
израде свих врста именованих и неименованих уговора. Прати 
прописе и прати примену свих прописа из области грађевинарства, 
инвестиција и јавних набавки. Обавља и све друге послове који му 
буду стављени на извршење од стране шефа службе. Извршилац 
ових послова за свој рад одговоран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Друштвено-
хуманистичких наука или Техничко-технолошких наука, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, на 
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама односно на основним студијама у трајању од 
најмање 4 (четири) године и Сертификат за службеника за јавне 
набавке 

Радно искуство: 3 године 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 

13. САРАДНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
а) Oпис пoслa: 
 

Сарађује на изради конкурсне документације и изради уговора по 
спроведеним поступцима јавне набавке. Обавештава понуђаче о 
додели уговора. Задужен за објављивање закључених и додељених 
уговора о јавној набавци у „Сл. гласнику РС“. Контактира са Управом 
за јавне набавке Владе Републике Србије и Службом за јавне 
набавке Градске управе Града Ниша. Ради на обради отворених 
понуда и изради извештаја и записника. Задужен је за подношење 
извештаја о реализацији плана набавки. Прати прописе и прати 
примену свих прописа из области јавних набавки. Обавља и све 
друге послове који му буду стављени на извршење од стране шефа 
службе. Извршилац ових послова за свој рад одговоран је шефу 
службе. 

б) Посебни услoви:   Средњe стручно образовање (IV степен стручности) друштвеног, 
природног или техничког смера у четворогодишњем трајању 

Радно искуство: 1 година 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 
В. СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА  

 

14. ШЕФ  
а) Oпис пoслa: 
 

Организује рад у служби, контролише и усмерава функционисање 
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службе и координира рад са осталим организационом јединицама у 
предузећу. Учествује у изради Програма радова на изградњи и 
реконструкцији општинских путева, улица и некатегорисаних путева 
који нису део државног пута I и II реда, Програма радова на 
одржавању и заштити општинских путева и улица и некатегорисаних 
путева који нису део државног пута I и II реда. Организује послове на 
изради нацрта једногодишњих, средњорочних и дугорочних програма 
и планова изгардње, реконструкције, одржавања и заштите путева. 
Учествује у изради извештаја о извршеној конторли и оцени стања 
јавних путева којима управља предузеће. Пружа стручну помоћ при 
изради Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног 
земљишта градског и сеоског подручја са финансијским плановима. 
Пружа сарадњу на организацији и реализацији послова стручног и 
финансијског надзора над изградњом, реконструкцијом и санацијом 
градских саобраћајница са пратећим инфраструктурним објектима, 
цевовода, колектора, резервоара, постројења за пречишћавање 
воде, црпних станица, клизишта, неуређених зелених површина, над 
одржавањем путева, атмосферске канализације, јавне расвете, 
зеленила, комуналне хигијене и саобраћајне сигнализације, 
капиталних објеката и објеката од посебног значаја за Град. Прати 
послове означавања и вођења евиденције о јавним путевима, 
саобраћајно-техничким и другим подацима за те путеве и издавања 
сагласности предвиђених Законом о путевима и Законом о 
безбедности саобраћаја на путевима. Прати Закон о планирању и 
изградњи, Закон о путевима и Закон о безбедности саобраћаја на 
путевима и одговоран је за њихову правилну примену. Прати 
примену свих прописа који задиру у домен управљања путевима и 
указује на евентуалне недостатке, позитивна и негативна искуства у 
примени истих и даје предлог за њихове измене и допуне. Пружа 
стручну помоћ извршиоцима. Контролише благовременост 
извршавања послова и начелну тачност у њиховом вршењу, 
исправља евентуалне грешке запослених у служби, oдговоран је за 
благовремено извршавање редовних и ванредних послова у служби, 
тачност у извршавању својих послова као и тачност извршених 
послова запослених.  Присуствује колегијумима. Врши пријем 
странака. Обавља и све друге послове који му буду стављени на 
извршење од стране директора и извршног директора Дирекције. 
Извршилац ових послова за свој рад одговоран је директору и 
извршном директору Дирекције. 

б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Техничко-
технолошких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, на мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 (четири) године 

Радно искуство: 5 година 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 

15.  САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА  
а) Oпис пoслa: 
 

Прикупља и обрађује податке потребне за израду једногодишњих, 
средњорочних и дугорочних програма и планова изградње, 
реконструкције, одржавања и заштите путева. Сарађује на изради 
извештаја о извршеној конторли и оцени стања јавних путева којима 
управља предузеће. Врши стручни надзор над изградњом, 
реконструкцијом и санацијом градских саобраћајница са пратећим 
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инфраструктурним објектима, цевовода, колектора, резервоара, 
постројења за пречишћавање воде, црпних станица, клизишта, 
неуређених зелених површина, над одржавањем путева, 
атмосферске канализације, јавне расвете, зеленила, комуналне 
хигијене и саобраћајне сигнализације, капиталних објеката и 
објеката од посебног значаја за Град. Даје предлог за израду 
годишњих планова одржавања и санације путева у надлежности 
локалне самоуправе, одржавања јавног осветљења и одржавања 
комуналне хигијене и зеленила и учествује у изради извештаја о 
реализацији истих. Прати послове означавања и вођења евиденције 
о јавним путевима, саобраћајно-техничким и другим подацима за те 
путеве и издавања сагласности предвиђених Законом о путевима и 
Законом о безбедности саобраћаја на путевима. Учествује у изради 
пројектних задатака за израду пројектне документације и планских 
задатака за израду елабората за реконструкцију саобраћаја. Прати 
Закон о путевима и остале прописе из области грађевинарства и 
саобраћаја и одговоран је за њихову правилну примену. Прати 
примену прописа који задиру у домен управљања путевима и указује 
на евентуалне недостатке, позитивна и негативна искуства у 
примени истих и даје предлог за њихове измене и допуне. 
Контактира са субјектима везаним за делатност ради што 
ефикаснијег обављања поверених задатака и врши сву неопходну 
припрему документације за спровођење јавне набавке у делу 
саобраћаја. Издаје потребне сагласности, услове, одобрења и 
дозволе у складу са Законом о путевима. Води евиденцију о 
путевима и саобраћајно-техничким подацима. Припрема предлоге 
акта предузећа у области саобраћаја, као и нацрте аката које усваја 
надлежни орган Града. Обавља и све друге послове који му буду 
стављени на извршење од стране шефа службе. Извршилац ових 
послова за свој рад одговоран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Техничко-
технолошких наука, научне тј. стручне области грађевинско 
инжењерство, на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, на мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 (четири) године, са одговарајућом 
лиценцом 

Радно искуство: 3 године 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 3 

 

16.  САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ  
а) Oпис пoслa: 
 

Учествује у изради пројектних задатака за израду пројектне 
документације и планских задатака за израду елабората за 
реконструкцију саобраћаја. Стара се о спровођењу одлуке о 
техничком регулисању саобраћаја на територији Града Ниша и даје 
предлоге надлежном органу Града у циљу измена и допуна Одлуке о 
техничком регулисању саобраћаја. Пружа сарадњу при обављању 
послова надзора над текућим одржавањем из области саобраћајне 
сигнализације (светлосне, хоризонталне и вертикалне, путне 
галантерије, одбојне заштитне ограде, лежеће полицајце и др.). 
Врши израду предлога потребних саобраћајних решења у склопу 
преусмеравања саобраћајних токова за време извођења радова на 
саобраћајницама. Контактира са субјектима везаним за делатност 
ради што ефикаснијег обављања поверених задатака и врши сву 
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неопходну припрему документације за спровођење јавне набавке у 
делу саобраћаја. Даје предлог за израду нацрта Програма 
одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и 
сеоског подручја са финансијским планом, у делу саобраћајне 
инфраструктуре. Издаје потребне сагласности, услове, одобрења и 
дозволе у складу са Законом о путевима. Води евиденцију о јавним 
путевима и саобраћајно-техничким подацима. Члан је комисије за 
утврђивање узрока, односно доприноса јавног пута настанку, 
односно последице саобраћајне незгоде. Задужен је за 
обавештавање јавности о ограничењу или забрани саобраћаја на 
јавним путевима, о ванредним условима и посебним мерама. Прати 
Закон о путевима и Закон о безбедности саобраћаја на путевима, 
као и друге прописе из ове области и води рачуна о њиховој 
правилној примени. Припрема предлоге акта предузећа у области 
саобраћаја, као и нацрте аката које усваја надлежни орган Града. 
Обавља и све друге послове који му буду стављени на извршење од 
стране шефа службе. Извршилац ових послова за свој рад 
одговоран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Техничко-
технолошких наука, научне тј. стручне области саобраћајно 
инжењерство, на студијама првог степена у обиму од најмање 180 до 
240 ЕСПБ бодова или на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, на мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању до 3 (три) године или у трајању од најмање 4 
(четири) године, са одговарајућом лиценцом 

Радно искуство: 3 године 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 2 

 

17. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА НАДЗОР НАД РАСКОПАВАЊЕМ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
а) Oпис пoслa: 
 

Ради на изради табела и извештаја о степену завршености 
појединих објеката из своје надлежности. Сарађује на пословима 
стручног надзора над радовима који се односе на одржавање 
објеката (саобраћајнице, обложни и потпорни зидови, мањи мостови 
и пропусти). Спроводи Одлуку о раскопавању површина јавне 
намене на територији града Ниша. Обавља послове око издавања 
услова за раскопавање саобраћајница и других јавних површина. 
Врши надзор над раскопавањем и враћањем раскопаних површина 
јавне намене у првобитно стање. Обавља послове на завођењу 
поште и изради дописа и одговора за трећа лица, из домена послова 
за које је задужен. Комуницира са представницима извођача радова 
ради реализације поверених задатака. Прати прописе из области 
грађевинарства и води рачуна о њиховој правилној примени. 
Обавља и све друге послове који му буду стављени на извршење од 
стране шефа службе. Извршилац ових послова за свој рад 
одговоран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Техничко-
технолошких наука, научне тј. стручне области грађевинско 
инжењерство, на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, на мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 (четири) године 

Радно искуство: 2 године 
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Брoј пoтрeбних извршилaцa: 3 

 

18. САРАДНИК ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ПУТНЕ МРЕЖЕ 
а) Oпис пoслa: 
 

Утврђује изграђену инфраструктуру на терену. На терену врши 
снимање ударних рупа, недостајућих поклопаца и решетки, води 
евиденцију и о томе обавештава надзорни орган задужен за 
одржавање и заштиту јавних путева којима управља предузеће. 
Обавља и све друге послове који му буду стављени на извршење од 
стране шефа службе. Извршилац ових послова за свој рад 
одговоран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Средњe стручно образовање (IV степен стручности) друштвеног, 
природног или техничког смера у четворогодишњем трајању 

Радно искуство: 1 година 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 

19. САРАДНИК ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА И О САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКИМ ПОДАЦИМА 
а) Oпис пoслa: 
 

Организује администрацију базе података о јавним путевима и стара 
се несметаном раду над унетим подацима. Ради на изради табела и 
извештаја о степену завршености појединих објеката из 
надлежности предузећа. Израђује све врсте обрачуна и извештаја. 
Задужен је за јавно објављивање података у вези са јавним 
путевима, у складу са законом. Одговоран је за исправност датих 
података и ажурност базе података. Рад на терену (провера, 
снимање…). Ближе сарађује са стручним надзором над радовима 
који се односе на одржавање објеката (саобраћајнице, обложни и 
потпорни зидови, мањи мостови и пропусти). Обавља послове на 
изради дописа и одговора за трећа лица, из домена послова за које 
је задужен. Обавља и све друге послове који му буду стављени на 
извршење од стране шефа службе. Извршилац ових послова за свој 
рад одговоран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Средњe стручно образовање (IV степен стручности) друштвеног, 
природног или техничког смера у четворогодишњем трајању 

Радно искуство: 1 година 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

  

20. САРАДНИК ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА 
а) Oпис пoслa: 
 

Ради на евиденцији обвезника за употребу јавних путева. На терену, 
обавља послове око снимања и конртроле обвезника, где задужује 
лица за употребу стубова јавне расвете за постављање рекламних 
табли, оптичких каблова, за заузеће јавне површине ради полагања 
инсталација, постављање реклама, заузеће дела јавног пута и др. 
Ради на уносу података о обвезницима у базу података, на основу 
којих се формирају задужења. Доставља податке надлежној служби 
ради уговарања и наплате накнада за употребу јавних путева. 
Обавља послове на изради дописа и одговора за трећа лица, из 
домена послова за које је задужен. Обавља и све друге послове који 
му буду стављени на извршење од стране шефа службе. Извршилац 
ових послова за свој рад одговоран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Средњe стручно образовање (IV степен стручности) друштвеног, 
природног или техничког смера у четворогодишњем трајању 

Радно искуство: 1 година 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 2 
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Г. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
 

21. ШЕФ 
а) Oпис пoслa: 
 

Организује рад у служби, контролише и усмерава функционисање 
службе и координира рад са осталим организационом јединицама у 
предузећу. Прати законе и прописе везане за делатност Дирекције и 
одговоран је за њихову примену у пословању. Ради на изради 
нормативних аката Дирекције и одговарајућих одлука и усаглашава 
исте са законом и другим прописима у одређеном року. Припрема 
предлоге општих и других аката из делатности предузећа које доносе 
Скупштина Града Ниша или њени извршни органи. Учествује у 
изради Програма пословања предузећа, као и средњорочних и 
дугорочних планова стратегије и развоја предузећа. Ради сложеније 
анализе и извештаје и врши предвиђања. Ради на припреми 
материјала и одговарајућих одлука за рад НО Дирекције и даје 
стручна мишљења у вези са доношењем правно ваљаних одлука. 
Прати седнице НО. Даје стручна упутства радницима и стручна 
мишљења по захтеву других организационих јединица и израђује 
акте из домена рада предузећа. Парафира уговоре и друга аката из 
домена рада предузећа. Координира послове и комуницира са 
надлежним републичким органима, али и градским органима 
задуженим за комуналне делатности, за имовину, за инспекцијске 
послове, као и са Скупштином Града Ниша, ПГН и др. Учествује у 
свом домену у планирању и организацији рада Дирекције. Даје 
предлоге и сарађује на унапређењу рада Дирекције, процеса рада, 
процедура, документације и увођења стандарда. Координира рад 
између органа управљања Дирекције и рада службе на пословима 
доношења одговарајућих одлука и испуњења одређених законом 
прописаних обавеза. Учествује у изради анализа, информација, 
извештаја, планова и програма из делокруга рада Дирекције. Пружа 
помоћ у припреми одговарајућих поднесака и сарађује на припреми 
за заступање Дирекције пред надлежним судом у Нишу и другим 
органима. Пружа стручну помоћ извршиоцима. Контролише 
благовременост извршавања послова и начелну тачност у њиховом 
вршењу, исправља евентуалне грешке запослених у служби, 
oдговоран је за благовремено извршавање редовних и ванредних 
послова у служби, тачност у извршавању својих послова као и 
тачност извршених послова запослених. Присуствује колегијумима. 
Врши пријем странака. Обавља и све друге послове који му буду 
стављени на извршење од стране извршног директора и директора 
Дирекције. Извршилац ових послова за свој рад одговоран је 
извршном директору и директору Дирекције. 

б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Друштвено-
хуманистичких наука, научне тј. стручне области правне науке, на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, на мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 (четири) године 

Радно искуство: 5 година 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 

22. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
а) Oпис пoслa: Прати законе и прописе везане за делатност Дирекције и одговоран 
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 је за њихову примену у пословању. Учествује у изради нормативних 
аката Дирекције и одговарајућих одлука и усаглашава исте са 
законом и другим прописима у одређеном року. Пружа помоћ на 
припреми материјала и одговарајућих одлука за рад НО Дирекције. 
Води записнике седнице НО. По потреби, ради на пословима 
заступања Дирекције пред судовима (основни, виши, апелациони, 
привредни, уставни, управни, прекршајни), органима управе и другим 
надлежним органима. Припрема потребну документацију и доказе за 
покретање и вођење поступака пред надлежним судовима и другим 
органима. Сачињава тужбе, предлоге за извршење, кривичне 
пријаве, предлоге за покретање ванпарничног поступка, предлоге 
судских поравнања и пријаве потраживања у случају стечаја. Улаже 
редовне и ванредне правне лекове и сачињава одговоре на 
изјављене правне лекове. Присуствује вештачењима, увиђајима, 
спровођењу извршења, јавним лицитацијама за продају покретних и 
непокретних ствари, принудним исељењима и др. Води евиденцију 
судских предмета. Израђује уговоре и друга аката из домена рада 
предузећа. У свом домену комуницира са надлежним републичким 
органима, али и градским органима задуженим за комуналне 
делатности, за имовину, за инспекцијске послове, као и са 
Скупштином Града Ниша, ПГН и др. Даје потребне податке за израду 
финансијских планова, анализа, информација, извештаја и програма 
из делокруга рада Дирекције, а за потребе пословања, као и на 
захтев органа локалне самоуправе. Обавља послове у вези поступка 
унутрашњег узбуњивања. Предузима потребне радње за 
спречавање корупције. Израђује уговоре о раду, решења о 
распоређивању и заради радника, решења за годишње одморе, 
плаћена одсуства, решења о исплати солидарних помоћи. Издаје све 
врсте потврда за раднике. Обавља послове пријаве радника, одјаве 
радника, као и све послове из радног односа. Припрема податке за 
раднике са евидентираним подацима радног времена ради 
достављања истих у циљу обрачуна зараде. Обавља и све друге 
послове који му буду стављени на извршење од стране шефа 
службе. Извршилац ових послова за свој рад одговоран је шефу 
службе. 

б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Друштвено-
хуманистичких наука, научне тј. стручне области правне науке, на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, на мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 (четири) године  

Радно искуство: 3 године 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 4 

 

23. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА, КОМУНИКАЦИЈУ И ОПРЕМУ 
а) Oпис пoслa: 
 

Спроводи активности везане за зановљење опреме, ради на 
тестирању, имплементацији и одржавању рачунарске и 
телекомуникационе инфраструктуре (рачунарске опреме и 
рачунарске и телефонске мреже Дирекције). Стара се о опреми, 
ажурира и поставља инфорације на сајт Дирекције. Одговоран је за 
чување архивираних података са рачунарске мреже. Обезбеђује 
техничку подршку у активностима рада Дирекције. Прати медије 
(штампу, телевизију, радио, интернет...), посебно прилоге и текстове 
везане за рад Дирекције, као и генерално за област комуналне 
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изградње. Анализира (квантитативно и квалитативно) медијско 
праћење Дирекције, укупно и по сваком медију. Прикупља 
информације из делокруга делатности Дирекције и законске 
регулативе из области које се тичу радника Дирекције, а за потребе 
информисања радника. Обрађује прикупљене информације и 
благовремено информише раднике, припрема информације за сајт 
Дирекције и архивира исте. Ради и друге послове по налогу шефа 
службе. За свој рад одговаран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Техничко-
технолошких наука, научне тј. стручне области електротехничко и 
рачунарско инжењерство, на студијама првог степена у обиму од 
најмање 180 до 240 ЕСПБ бодова или на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, на мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању до 3 
(три) године или у трајању од најмање 4 (четири) године  

Радно искуство: 2 године 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 

24. РЕФЕРЕНТ ПИСАРНИЦЕ И АРХИВЕ 
а) Oпис пoслa: 
 

Ради на пословима пријема, прегледања, распоређивања и 
евидентирања поште и вођења књиге поште. Шаље дневно приспелу 
документацију у пошту и преузима документацију из поште. Води 
електронску евиденцију предмета и поступа са електронским 
документима у канцеларијском пословању. Организује администрацију 
базе података и стара се о несметаном раду над унетим подацима. 
Обезбеђује техничку подршку у активностима рада Дирекције и 
задужен је за архивирање документације и чување архивираних 
предмета. Дистрибуира материјале за седнице Надзорног одбора. 
Дистрибуира одговарајуће материјале градским институцијама и 
службама. Обавља и све друге послове који му буду стављени на 
извршење од стране шефа службе. Извршилац ових послова за свој 
рад одговоран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Средњe стручно образовање (IV степен стручности) друштвеног, 
природног или техничког смера у четворогодишњем трајању 

Радно искуство: 1 година 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 

25. РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИПРЕМУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
а) Oпис пoслa: 
 

Обавља послове везане за пријем, евидентирање и разврставање 
свих поднесака упућених сектору. Ради на обради, уобличавању и 
архивирању свих врста података, текстова, табела и друге врсте 
материјала на рачунару за потребе сектора. Стара се о 
разврставању примљене и настале документације и врши чување 
исте. Припрема потребну документацију за судске предмете. Предаје 
судске поднесаке, жалбе, тужбе, и др. судовима. Сарађује на 
пословима пријема, прегледања, распоређивања и евидентирања 
поште и вођења књиге поште. Пружа стручну помоћ на архивирању и 
чувању архивираних предмета. Ради и друге послове по налогу 
шефа службе. Извршилац ових послова за свој рад одговаран је 
шефу службе.  

б) Посебни услoви:   Средњe стручно образовање (IV степен стручности) друштвеног, 
природног или техничког смера у четворогодишњем трајању 

Радно искуство: 1 година 
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Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 

26. САРАДНИК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
а) Oпис пoслa: 
 

Ради са копир апаратом, преузима потребну документацију од свих 
служби, копира и врши обраду и стара се о правилном руковању 
апарата и осталог алата за обраду докумената као и о рационалном 
трошењу потрошног материјала. Води евиденцију утрошка материјала 
за хигијену. Води бригу о функционисању опреме и основних 
средстава у зградама. Позива сервисе за отклањање кварова. Стара 
се о уређајима и инсталацијама у радном простору и одржава радни 
простор у уредном стању. Обавља и све друге послове који му буду 
стављени на извршење од стране шефа службе. Извршилац ових 
послова за свој рад одговоран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Средњe стручно образовање (IV степен стручности) друштвеног, 
природног или техничког смера у четворогодишњем трајању 

Радно искуство: 1 година 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 

27. ТЕЛЕФОНИСТА-ПОРТИР 
а) Oпис пoслa: 
 

Пре почетка радног времена откључава објекат Дирекције. Усмерава 
странке до жељеног места. Јавља се на телефон и усмерава 
телефонске позиве. По потреби дистрибуира одговарајуће материјале 
републичким и градским институцијама и службама, као и материјале 
за седнице Надзорног одбора. Обавља и друге послове по налогу 
шефа службе. За свој рад одговоран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Средњe стручно образовање (III или IV степен стручности) 
друштвеног, природног или техничког смера у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању 

Радно искуство: 1 година 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 
Д. СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО 

 

28. ШЕФ  
а) Oпис пoслa: 
 

Организује рад у служби, контролише и усмерава функционисање 
службе. Прати прописе из области рачуноводства и финансијског 
пословања и одговоран је за њихову правилну примену. Ради 
финансијске планове, анализе и извештаје на основу закона, 
правилника и уредби, за потребе пословања, као и на захтев органа 
локалне самоуправе. Врши предвиђање економских дешавања и 
предузима и предлаже адекватне мере. Израђује Програм 
пословања предузећа. Контролише расходе предвиђене Програмом 
пословања као и наплату фактурисаних прихода. Проверава 
формалну и рачунску исправност улазне и излазне документације, 
њену комплетност и усаглашеност с уговорном документацијом. 
Након извршене контроле, обезбеђује потребне сагласности и 
потребну документацију за књижење и исте систематизује. За случај 
нередовног плаћања од стране купца, припрема и шаље опомене и 
припрема потребну документацију за утужења. Даје упутства и 
стручна мишљења запосленима у служби. Контролише 
благовременост извршавања послова и начелну тачност у њиховом 
вршењу, исправља евентуалне грешке запослених у служби, 
oдговоран је за благовремено извршавање редовних и ванредних 
послова у служби, тачност у извршавању својих послова као и 
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тачност извршених послова запослених.  Помаже, у свом домену, у 
припреми, изради и подношењу финансијског извештаја-завршног 
рачуна. Учествује у изради оперативних извештаја о стању обавеза и 
њиховом промету, као и у изради планова, анализа и извештаја о 
пословању Предузећа. Подноси пореске пријаве и билансе. У свом 
домену учествује у изради општих аката предузећа. Обавља и све 
друге послове који му буду стављени на извршење од стране 
извршног директора и директора Дирекције. Извршилац ових 
послова за свој рад одговоран је директору и извршном директору 
Дирекције. 

б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Друштвено-
хуманистичких наука, научне тј. стручне области економске науке, на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, на мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 (четири) године 

Радно искуство: 5 година 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 

29. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
а) Oпис пoслa: 
 

Прати прописе из области рачуноводства и финансијског пословања 
и одговоран је за њихову правилну примену. Обавља послове у вези 
с посебним програмима или областима који се односе на заједничко 
финансирање послова. Прати и ажурира потраживања и стара се о 
њиховој наплати. Истражује и обрађује тржиште на ком се Дирекција 
јавља као продавац услуга. Врши контролну улогу код ликвидатуре, а 
у случају потребе и сам врши ликвидатуру улазне и излазне 
финансијске документације из делокруга службе. Врши формално 
логичку контролу улазне документације. За потребе рачуноводства 
врши евиденцију улазних и излазних фактура и евиденцију ПДВ-а. 
Осмишљава и води специфичне аналитичке евиденције и израђује 
периодичне извештаје. Врши супер контролу зависних трошкова 
финансирања–каматних обрачуна и сл. Води рачуна о усаглашавању 
обавеза и потраживања. Проверава формалну и рачунску 
исправност улазне и излазне документације, њену комплетност и 
усаглашеност с уговорном документацијом. Након извршене 
контроле, обезбеђује потребне сагласности и потребну 
документацију за књижење и исте систематизује. Евидентира 
доспеле обавезе везане за пословање и формира захтеве за пренос 
средстава, а након овере, прослеђује их надлежном органу Града и 
прати њихову реализацију. Држи и систематизује инструменте 
обезбеђења плаћања (наплате потраживања), води рачуна о њиховој 
рочности доспећа, припрема и реализује налоге за наплату по 
основу њих. За случај нередовног плаћања од стране купца, 
припрема и шаље опомене и припрема потребну документацију за 
утужења. Пружа сарадњу на пословима контирања и књижења у 
главној књизи, усклађивања књиговодственог стања са стварним 
стањем, усаглашавања стања потраживања и обавеза, као и 
прихода са надлежним институцијама. По потреби подноси пореске 
пријаве и билансе. Евидентира све пословне промене које се тичу 
уговора за набавку добара или услуга инвестиционог карактера. 
Обавља и све друге послове који му буду стављени на извршење од 
стране шефа службе. Извршилац ових послова за свој рад одговоран 
је шефу службе. 
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б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Друштвено-
хуманистичких наука, научне тј. стручне области економске науке, на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, на мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 (четири) године  

Радно искуство: 3 године 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 
30. САРАДНИК ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ (КЊИГОВОЂА) 
а) Oпис пoслa: 
 

Преузима рачуноводствене послове из оквира службе и одговоран је 
за те послове. Опрема потребном документацијом налоге за 
књижење и исте систематизује, контира и књижи у главној књизи. 
Врши логистичку контролу књижења и усклађује књиговодствено 
стање са стварним стањем. Врши усаглашавање стања 
потраживања и обавеза, као и прихода са надлежним институцијама. 
На основу закона припрема, израђује и подноси финансијски 
извештај-завршни рачун. Подноси пореске пријаве и билансе. Води 
потребне евиденције у складу са законским прописима (пдв, порез на 
имовину, регистар запослених...). Израђује периодичне и друге 
извештаје на основу закона, правилника и уредби. Прати прописе из 
области рачуноводства и одговоран је за њихову примену у 
пословању. Обавља и све друге послове који му буду стављени на 
извршење од стране шефа службе. Извршилац ових послова за свој 
рад одговоран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Средњe стручно образовање (IV степен стручности) општег смера у 
четворогодишњем трајању - гимназија или економска школа и 
Сертификат из области рачуноводства 

Радно искуство: 3 године 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 
31. СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА И ФАКТУРИСАЊЕ 
а) Oпис пoслa: 
 

Прати наплату накнада за употребу јавних путева којима управља 
предузеће. Обрађује захтеве у вези накнаде. Решава приговоре у 
финансијско-књиговодственом делу и прати наплату потраживања и 
рокове. Ради на изради извештаја о извршеној наплати ипредлаже 
мере које је потребно предузети за њено повећање. Фактурише 
потраживања на основу уговорне и друге потребне и веродостојне 
документације чију исправност претходно проверава. Води књигу 
излазних фактура. Држи и систематизује инструменте обезбеђења 
плаћања (наплате потраживања), води рачуна о њиховој рочности 
доспећа, припрема и реализује налоге за наплату по основу њих. 
Ради на редовној наплати потраживања. За случај нередовног 
плаћања од стране купца, припрема и шаље опомене и припрема 
потребну документацију за утужења. По потреби се укључује у посао 
припреме захтева за пренос средстава буџета. Евидентира доспеле 
обавезе корисника услуга предузећа. Посебно је задужен за наплату 
накнада за употребу јавних путева. Прати прописе из области 
рачуноводства и финансијског пословања и одговоран је за њихову 
правилну примену. Обавља и све друге послове који му буду 
стављени на извршење од стране шефа службе. Извршилац ових 
послова за свој рад одговоран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Друштвено-
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хуманистичких наука, научне тј. стручне области економске науке, на 
студијама првог степена у обиму од најмање 180 до 240 ЕСПБ 
бодова или на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, на мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању до 3 (три) године или у трајању од најмање 4 
(четири) године  

Радно искуство: 3 године 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 
32. САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПЛАН И АНАЛИЗУ 
а) Oпис пoслa: 
 

Прати прописе из области рачуноводства и финансијског пословања 
и одговоран је за њихову правилну примену. Ради финансијске 
планове, анализе и извештаје на основу закона, правилника и 
уредби, за потребе пословања, као и на захтев органа локалне 
самоуправе. Учествује у изради Програма пословања предузећа, 
плана јавних набавки, и прирпема извештаје о реализацији истих. 
Прати реализацију градских програма за чије спровођење је 
надлежно предузеће. Систематизује рачуноводствене податке у 
одговарајуће групе и временске серије. Утврђује који су и испитује 
узорке уочених појава и предлаже мере за отклањање негативних 
последица или тенденција проузрокованих њиме. Прави предлоге 
планова на основу пројекције прихода. Врши контролу одступања 
отворених величина у односу на планиране. Врши упоредне анализе 
одређених пројеката из исте групе. Врши упоредне анализе 
одређених трошкова у односу на остала јавна предузећа у граду и 
истородна предузећа у другим грaдовима. Ради и остале анализе за 
потребе предузећа. Предлаже економске критеријуме у јавним 
набавкама и по потреби учествује у њима као члан комисије. Обавља 
и све друге послове који му буду стављени на извршење од стране 
шефа службе и руководиоца сектора. Извршилац ових послова за 
свој рад одговоран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Стечено високо образовање у образовно-научном пољу Друштвено-
хуманистичких наука, научне тј. стручне области економске науке, на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, на мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 (четири) године  

Радно искуство: 3 године 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 
33. РЕФЕРЕНТ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА И БЛАГАЈНИК 
а) Oпис пoслa: 
 

Врши обрачун зарада, накнада, обрачун пореза и доприноса на 
зараде запослених. Прати прописе о начину обрачуна, расподели 
зарада, накнада и врши одређена усаглашавања са истим. Попуњава 
и доставља све потребне обрасце за утврђивање пензијског основа 
запослених, попуњава и доставља сву документацију потребну за 
рефундацију исплаћених накнада по разним основама (војна вежба, 
инвалидност, породиљско одсуство и боловање преко 30 дана и др.). 
Води евиденцију о трошковима превоза радника на рад и са рада. 
Води аналитичку евиденцију о извршеним исплатама зарада и 
накнада по поједином раднику и евиденцију о обуставама. Врши 
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израду исплатних листи обрачунатих зарада и осталих личних 
примања. Води потрошачке кредите и друге обавезе радника који се 
сервисирају преко зараде до истека кредита и усаглашава их са 
повериоцем. Припрема документацију за компјутерску обраду 
података и врши унос података. Издаје све врсте потврда везаних за 
зараде радника. Врши све готовинске уплате и исплате из благајне и 
подиже новац с рачуна. Води евиденцију исплаћених или наплаћених 
налога и води књигу благајне. Води аналитичку евиденцију основних 
средстава и региструје промена: набавке, отуђења, отписа. Врши 
обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава и 
доставља податке за књижење у главну књигу. Доставља податке и 
учествује у пословима осигурања имовине. Учествује у организовању 
и спровођењу пописа основних средстава и усклађује књиговодствено 
стање са стварним стањем основних средстава. Сачињава предлоге 
одлука за набавку, отпис, расход основних средстава. Сарађује са 
осталим одговорним лицима за архиву и другим службама, архивира и 
чува документацију. Врши набавку опреме по предходно спроведеној 
процедури–набавци. Складишти и издаје набављени материјал и 
формира потребна документа о пријему и издавању материјала. 
Одговоран је за тачност и основаност улазних фактура и стање у 
магацину. Обавља и све друге послове који му буду стављени на 
извршење од стране шефа службе. Извршилац ових послова за свој 
рад одговоран је шефу службе. 

б) Посебни услoви:   Средњe стручно образовање (IV степен стручности) општег смера у 
четворогодишњем трајању - гимназија или економска школа 

Радно искуство: 2 године 
Брoј пoтрeбних извршилaцa: 1 

 
 
 
 
IV. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 22. 
Пo ступaњу нa снaгу oвoг прaвилникa, дирeктoр ћe, сa зaпoслeнимa, зaкључити 

угoвoрe o рaду, oднoснo aнeксe угoвoрa о раду, пoд услoвимa утврђeним oвим прaвилникoм, 
у склaду сa зaкoнoм и oпштим aктoм Дирекције. 

 
Члaн 23. 

 Директор може, у зависности од врсте и обима посла, да заснује радни однос са 
запосленим на одређено време, са непуним радним временом, за обављање послова ван 
просторија послодавца (рад на даљину и рад код куће) или закључи уговор о привременим и 
повременим пословима, осим за послове са посебним овлашћењима и одговорностима, а у 
складу са годишњим програмом пословања и законом и уз сагласност Градоначелника 
Града Ниша. 

 
Члaн 24. 

За све послове систематизоване овим правилником са средњим образовањем у 
четворогодишњем трајању, са високим образовањем стеченим на основним академским 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године и са високим образовањем стеченим на основним 
академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
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струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, осим за послове са посебним овлашћењима 
и одговорностима, директор може да заснује радни однос са приправником на одређено или 
неодређено време, са лицем које први пут заснива радни однос за занимање за које је 
стекло одређену врсту и степен стручне спреме или лицем које је радило краће од времена 
утврђеног за приправнички стаж у степену стручне спреме која је услов за рад на тим 
пословима, у складу са законом и општим актом Дирекције. 
 

Члaн 25. 
 Приправнички стаж за приправнике са високим образовањем стеченим на основним 
академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, траје дванаест месеци. 

Приправнички стаж за приправника са високим образовањем стеченим на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године, траје девет месеци. 

Приправнички стаж за приправнике са стеченим средњим образовањем у 
четворогодишњем трајању, траје шест месеци. 

За време трајања приправничког стажа приправник остварује права, обавезе и 
одговорности из радног односа у складу са законом. 

По истеку приправничког стажа, приправник полаже припавнички испит пред 
Комисијом коју именује директор. 

По положеном испиту приправник се распоређује на послове радног места за које се 
оспособљавао, а у случају да приправник не положи испит престаје му радни однос. 

 
Члaн 26. 

Директор може, за све послове систематизоване овим правилником са средњим 
образовањем у четворогодишњем трајању, са високим образовањем стеченим на основним 
академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године и са високим образовањем стеченим на 
основним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, осим за послове са 
посебним овлашћењима и одговорностима, да закључи уговор о стручном оспособљавању и 
усавршавању са незапосленим лицем, ради обављања приправничког стажа или полагања 
стручног испита, у складу са програмима и мерама које спроводи Национална служба за 
запошљавање. 
 

Члaн 27. 
За све што није регулисано овим правилником примењују се одговарајуће одредбе 

закона и општег акта код послодавца. 
 

 Члaн 28. 
Ступaњeм нa снaгу oвoг прaвилникa, прeстaјe дa вaжи Прaвилник о организацији и 

систематизацији послова у Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Ниша бр. 05-
4922 oд 17.11.2017. гoдинe. 
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Члaн 29. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дaнa oд дана oбјaвљивaњa нa oглaснoј тaбли 

Дирекције, а објавиће се по добијању сагласности од стране Градског већа Града Ниша. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

Правни основ за доношење овог правилника су одредбе члана 24. став 4. Закона о 
раду („Сл. гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), члана 26. 
став 1. тачка 12) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 18. став 1. 
тачка 12. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша („Сл. 
лист града Ниша“, бр. 141/16 - пречишћен текст и 118/18) и члана 24. став 1. тачка 12. 
Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша.  

 
Одредбом члана 24. став 4. Закона о раду предвиђено је да правилник доноси 

надлежни орган код послодавца, односно лице утврђено законом или општим актом 
послодавца. Законом о јавним предузећима, у члану 26. став 1. тачка 12) је дефинисано да 
директор предузећа доноси акт о систематизацији. Чланом 18. став 1. тачка 12) Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша и чланом 24. став 1. тачка 
12. Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша утврђено је да директор 
предузећа доноси акт о систематизацији уз сагласност Градског већа Града Ниша.  

 
Овај правилник је израђен у складу са одредбама члана 24. став 2. и 3. Закона о 

раду, којима је предвиђено да се правилником утврђују организациони делови код 
послодавца, назив и опис послова, врста и степен стручне спреме, односно образовања и 
други посебни услови за рад на тим пословима, а може се утврдити и број извршилаца. 
Такође, овим одредбама је предвиђено да се на одређеним пословима, изузетно, могу 
утврдити највише два узастопна степена стручне спреме, односно образовања у складу са 
законом. Члан 62. Статута Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша предвиђа 
да се унутрашња организација предузећа уређује општим актом о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака који доноси директор предузећа. Актом о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова и задатака утврђују се називи послова, описи 
послова, врста и степен захтеване стручне спреме, односно образовања, радно искуство и 
пoсeбнe рaднe и другe спoсoбнoсти кao и други пoсeбни услoви пoтрeбни зa рaд нa 
oдрeђeним пoслoвимa. 

 
Правилник је урађен ради усаглашавања пословања предузећа са Законом о 

путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18-др. закон). Чланом 10. Закона прописано је да 
делатност управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, који 
нису део државног пута I и II реда, може да обавља јавно предузеће, односно друштво 
капитала чији је једини власник јединица локалне самоуправе, као и друго друштво капитала 
и предузетник, коме је надлежни орган јединице локалне самоуправе поверио обављање 
делатности управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, у 
складу са законом којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије. Одлуком о 
измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града Ниша („Сл. лист 
Града Ниша“, бр. 118/18) прописана је делатност предузећа –управљање јавним путевима 
као делатност од општег интереса. Изменом оснивачког акта и изменом Статута створени су 
услови да предузеће у оквиру својих надлежности обавља послове управљача јавног пута 
на територији Града Ниша. 

 
Обављање послова прописаних Законом o путевима и Одлуком о измени Одлуке о 

оснивању Јавног предузећа Дирекција за изградњу града Ниша, могуће је уз одговарајућу 
кадровску структуру и одређеног броја запослених. У том смислу, Скупштина Града Ниша на 
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седници одржаној дана 16.08.2019. године донела је Одлуку о изменама Одлуке о 
максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша 
за 2017. годину („Сл. лист града Ниша“ бр. 63/19) којом је утврђено повећање броја 
запослених на неодређено време у ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша за 20 запослених, 
тако да се укупан број запослених повећава са 30 на 50 запослених на неодређено време. 

 
На овај начин створени су услови да ЈП Дирекција за изгардњу Града Ниша поред 

послова организовања и вршења стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, 
одржавањем и заштитом јавног пута, праћења стања путне мреже, означавања јавног пута и 
вођења евиденције о јавним путевима и саобраћајно-техничким подацима за те путеве и 
управљања саобраћајем, обавља и остале послове предвиђене чланом 9. Закона о 
путевима, а пре свега вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, 
одржавању и реконструкцији јавног пута, као и уступање радова на пројектовању, изградњи, 
одржавању и реконструкцији и стручном надзору јавног пута. 
 
 Сходно наведеном, а имајући у виду да је Одлуком о максималном броју запослених 
на неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину („Сл. лист града 
Ниша“ бр. 106/17, 18/18, 65/18, 44/19, 63/19 и 69/19) предвиђено да је максимални број 
запослених на неодређено време у Јавном предузећу Дирекција за изградњу Града Ниша 
50, то су пoслoви oргaнизовани и систeмaтизовани прeмa дeлoкругу рaдa у пет 
организационих јединица и то: Пословодство Дирекције, Служба за изградњу и надзор, 
Служба за управљање путевима, Служба за правне и опште послове и Служба за финансије 
и рачуноводство.  
 

До сада важећим правилником за обављање послова из делокруга Јавног предузећа 
Дирекција за изградњу Града Ниша било је утврђено 19 врста послова и 30 извршилаца. 
Сада је за обављање послова предвиђено 33 врсте послова и 50 извршилаца, чиме је у 
потпуности испуњена обавеза предвиђена Одлуком о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему јавног сектора града Ниша за 2017. годину. 
 
 Полазећи од напред наведеног, директор Јавног предузећа Дирекција за изградњу 
Града Ниша је донео Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном 
предузећу Дирекција за изградњу Града Ниша, који се доставља преко ресорног 
Секретаријата – Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Градксе 
управе Града Ниша Градском већу Града Ниша, ради давања сагласности. 
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1 DIREKTOR
VSS

240
Utvrđeno Zakonom i Statutom 5 1 1 DIREKTOR

VSS

240
Utvrđeno Zakonom i Statutom 5 1

2 IZVRŠNI DIREKTOR
VSS

240
Utvrđeno Zakonom i Statutom 5 1 2 IZVRŠNI DIREKTOR

VSS

240
Utvrđeno Zakonom i Statutom 5 1

2 3 POSLOVNI SEKRETAR SSS
Srednja stručna sprema društvenog, 

prirodnog ili tehničkog smera 
2 1

4 VOZAČ
KV

SSS

Srednja stručna sprema društvenog, 

prirodnog ili tehničkog smera i vozačka 

dozvola B kategorije

1 1

3 RUKOVODILAC
VSS

240

Obrazovno-naučno polje Tehničko-

tehnoloških nauka 
5 1 4

4 KOORDINATOR
VSS

240

Obrazovno-naučno polje Tehničko-

tehnoloških nauka 
5 1

5 SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA NADZOR
VSS

240

Obrazovno-naučno polje Tehničko-

tehnoloških nauka,  sa 

odgovarajućom licencom

3 11 5 ŠEF
VSS

240

Obrazovno-naučno polje Tehničko-

tehnoloških nauka 
5 1

6
STRUČNI SARADNIK ZA NADZOR I UPRAVLJANJE 

PUTEVIMA

VSS

240

Obrazovno-naučno polje Tehničko-

tehnoloških nauka - saobraćajno 

inženjerstvo

2 1 6
SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA IZGRADNJU I 

NADZOR

VSS

240

Obrazovno-naučno polje Tehničko-

tehnoloških nauka,sa odgovarajućom 

licencom

3 8

7 VIŠI SARADNIK ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PUTEVIMA
VŠS

180-240

Obrazovno-naučno polje Tehničko-

tehnoloških nauka - saobraćajno 

inženjerstvo, sa odgovarajućom 

licencom

2 1 7
SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA 

INFRASTRUKTURU

VSS

240

Obrazovno-naučno polje Tehničko-

tehnoloških nauka
3 1

8 SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA INFRASTRUKTURU
VSS

240

Obrazovno-naučno polje Tehničko-

tehnoloških nauka
3 1 8

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA ODRŽAVANJE 

JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

VSS

240

Obrazovno-naučno polje Prirodno-

matematičkih nauka - poljoprivredno 

inženjerstvo

3 1

9 VIŠI SARADNIK ZA INFRASTRUKTURU
VŠS

180-240

Obrazovno-naučno polje Tehničko-

tehnoloških nauka - građevinsko 

inženjerstvo

1 1 9
SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA EKOLOGIJU I 

ZAŠTITU PRIRODE

VSS

240

Obrazovno-naučno polje Prirodno-

matematičkih ili Tehničko-tehnoloških 

nauka

3 2

10
SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA ODRŽAVANJE 

JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

VSS

240

Obrazovno-naučno polje Prirodno-

matematičkih nauka - 

poljoprivredno inženjerstvo

3 1 10
ČUVAR PRIRODE I VIŠI REFERENT ZA GEODETSKE 

POSLOVE
SSS

Srednja stručna sprema geodetskog 

smera i stručni ispit za čuvara prirode
2 1

UKUPNO

SLUŽBA ZA NADZOR I UPRAVLJANJE PUTEVIMA

UKUPNO

SLUŽBA ZA IZGRADNJU I NADZOR

POSLOVODSTVO DIREKCIJE

UPOREDNA TABELA
JAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP Direkcija za izgradnju grada 

Niša br. 05-4922 od 17.11.2017. godine

POSLOVODSTVO DIREKCIJE

JAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u JP Direkcija za izgradnju Grada Niša 

br. 02-3980/19 od 25.09.2019. godine



11
SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA EKOLOGIJU I 

ZAŠTITU PRIRODE

VSS

240

Obrazovno-naučno polje Prirodno-

matematičkih nauka - fizičke 

nauke  

3 1 11
REFERENT ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE I 

OPERATER NA RAČUNARU
SSS

Srednja stručna sprema društvenog, 

prirodnog ili tehničkog smera 
1 1

12
ČUVAR PRIRODE I VIŠI REFERENT ZA GEODETSKE 

POSLOVE
SSS

Srednja stručna sprema 

geodetskog smera i stručni ispit 

za čuvara prirode

2 1 12 SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE
VSS

240

Obrazovno-naučno polje Društveno-

humanističkih ili Tehničko-tehnoloških 

nauka i Sertifikat za službenika za javne 

nabavke

3 1

20 13 SARADNIK ZA JAVNE NABAVKE SSS
Srednja stručna sprema društvenog, 

prirodnog ili tehničkog smera 
1 1

17

13 RUKOVODILAC
VSS

240

Obrazovno-naučno polje 

Društveno-humanističkih nauka, 

oblast pravne ili ekonomske 

nauke

5 1

14 KOORDINATOR
VSS

240

Obrazovno-naučno polje 

Društveno-humanističkih nauka, 

oblast ekonomske  ili pravne 

nauke

5 1 14 ŠEF
VSS

240

Obrazovno-naučno polje Tehničko-

tehnoloških nauka 
5 1

15 SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA ZASTUPANJE
VSS

240

Obrazovno-naučno polje 

Društveno-humanističkih nauka, 

oblast pravne nauke, sa 

pravosudnim ispitom

3 1 15
SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA NADZOR I 

UPRAVLJANJE PUTEVIMA

VSS

240

Obrazovno-naučno polje Tehničko-

tehnoloških nauka - građevinsko 

inženjerstvo, sa odgovarajućom licencom

3 3

16
SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE I 

EKONOMSKE POSLOVE

VSS

240

Obrazovno-naučno polje 

Društveno-humanističkih nauka, 

oblast pravne ili ekonomske  

nauke

3 2 16
SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA SAOBRAĆAJNU 

INFRASTRUKTURU

VSS

180/240

Obrazovno-naučno polje Tehničko-

tehnoloških nauka - saobraćajno 

inženjerstvo, sa odgovarajućom licencom

3 2

17 REFERENT ZA OBRAČUN ZARADE I BLAGAJNIK SSS

Srednja stručna sprema opšteg 

smera-gimnazija ili ekonomska 

škola

1 1 17
STRUČNI SARADNIK ZA NADZOR NAD 

RASKOPAVANJEM POVRŠINA JAVNE NAMENE

VSS

240

Obrazovno-naučno polje Tehničko-

tehnoloških nauka - građevinsko 

inženjerstvo

2 3

18
REFERENT-POSLOVNI SEKRETAR I OPERATER NA 

RAČUNARU
SSS

Srednja stručna sprema 

društvenog, prirodnog ili tehničkog 

smera 

1 1 18 SARADNIK ZA PRAĆENJE STANJA PUTNE MREŽE SSS
Srednja stručna sprema društvenog, 

prirodnog ili tehničkog smera 
1 1

19
REFERENT ZA PISARNICU I ARHIVU I ADMINISTRATOR 

MREŽE
SSS

Srednja stručna sprema 

društvenog, prirodnog ili tehničkog 

smera 

1 1 19
SARADNIK ZA VOĐENJE EVIDENCIJE O JAVNIM 

PUTEVIMA I O SAOBRAĆAJNO TEHNIČKIM PODACIMA
SSS

Srednja stručna sprema društvenog, 

prirodnog ili tehničkog smera 
1 1

8 20
SARADNIK ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA 

KORIŠĆENJE JAVNIH PUTEVA
SSS

Srednja stručna sprema društvenog, 

prirodnog ili tehničkog smera 
1 2

30 13UKUPNO

UKUPNO

UKUPNO

SLUŽBA PRAVNIH I EKONOMSKIH POSLOVA

UKUPNO

UKUPNO

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE PUTEVIMA



21 ŠEF
VSS

240

Obrazovno-naučno polje Društveno-

humanističkih nauka, oblast pravne 

nauke

5 1

22
SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA PRAVNE 

POSLOVE

VSS

240

Obrazovno-naučno polje Društveno-

humanističkih nauka, oblast pravne 

nauke

3 4

23
STRUČNI SARADNIK ZA OBRADU PODATAKA, 

KOMUNIKACIJU I OPREMU

VSS

180/240

Obrazovno-naučno polje Tehničko-

tehnoloških nauka, oblast elektortehničko 

ili računarsko inženjerstvo

1 1

24 REFERENT PISARNICE I ARHIVE SSS
Srednja stručna sprema društvenog, 

prirodnog ili tehničkog smera 
1 1

25 PREFERENT ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE SSS
Srednja stručna sprema društvenog, 

prirodnog ili tehničkog smera 
1 1

26 SARADNIK ZA OPŠTE POSLOVE SSS
Srednja stručna sprema društvenog, 

prirodnog ili tehničkog smera 
1 1

27 TELEFONISTA-PORTIR KV/SSS
Srednja stručna sprema društvenog, 

prirodnog ili tehničkog smera 
1 1

10

28 ŠEF
VSS

240

Obrazovno-naučno polje Društveno-

humanističkih nauka, oblast ekonomske 

nauke

5 1

29
SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA FINANSIJSKE 

POSLOVE

VSS

240

Obrazovno-naučno polje Društveno-

humanističkih nauka, oblast ekonomske 

nauke

3 1

30
SARADNIK ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE 

(KNJIGOVOĐA)
SSS

Srednja stručna sprema opšteg smera-

gimnazija ili ekonomske i Sertifikat iz 

oblasti računovodstva 

3 1

31
STRUČNI SARADNIK ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I 

FAKTURISANJE

VSS

180/240

Obrazovno-naučno polje Društveno-

humanističkih nauka, oblast ekonomske 

nauke

3 1

32
SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA PLAN I 

ANALIZU

VSS

240

Obrazovno-naučno polje Društveno-

humanističkih nauka, oblast ekonomske 

nauke

3 1

33 REFERENT ZA OBRAČUN ZARADE I BLAGAJNIK SSS
Srednja stručna sprema opšteg smera-

gimnazija ili ekonomske
2 1

6

50

UKUPNO

SLUŽBA ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

UKUPNO

UKUPNO
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