
 
 
 
 
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) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 
144/2016 и 117/2020), 

Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 18.05.2021. године 
доноси 

 
 
 

     Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
 
I 
 

Даје се сагласност на  Правилник о измени Правилника о организацији и 
систематизацији послова у Јавном предузећу Дирекција за изградњу града Ниша 
број 02-1233/2021 од 25.03.2021. године. 

 
II 
 
 

  Решење доставити: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Градској управи 
за комуналне делатности и инспекцијске послове и архиви Градског већа Града 
Ниша. 

 
 
Број: 575-2/2021-03 
У Нишу, 18.05.2021. године 
 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  

 
 

  ПРЕДСЕДНИЦА  
 
 

    Драгана Сотировски 
                                            

 
 
 



 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Правилник о 
измени Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу 
Дирекција за изградњу града Ниша број 02-1233/2021 од 25.03.2021. године 
прописан је чланом 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), која дефинише да директор предузећа доноси акт о 
систематизацији уз сагласност Градског већа Града Ниша.  

Директор ЈП Дирекција за изградњу града Ниша донео је Правилник о 
измени Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу 
Дирекција за изградњу града Ниша број 02-1233/2021 од 25.03.2021. године и исти 
је достављен Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове 
ради упућивања у даљу процедуру прибављања сагласности. 

Измени важећег Правилника приступило се услед потребе предузећа за 
ангажовањем лица са стучним образовањем потребним за обављање послова из 
надлежности предузећа, које су прописане Законом о путевима и Законом о 
планирању и изградњи, те се предложеним Правилником мењају посебни услови за 
обављање послова на радном месту „Референт за припрему документације и 
оператер рада на рачунару“, систематизованом у оквиру Службе за изградњу и 
надзор.  

После измене Правилника,  укупан број извршилаца остаје непромењен. 
Имајући у виду да је Правилник о измени Правилника 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), Градска управа за комуналне делатности и 
инспекцијске послове израдила је нацрт решења као у диспозитиву. 

 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
                                                                                

          ВД НАЧЕЛНИКА 
 

 
Снежана Јовановић 
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