
 

 

 

На основу члана 56 Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 

88/2008) тачке 2 Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

јавног сектора Града Ниша за 2015.годину („Службени лист града Ниша” бр.106/2015 и 

135/2016) и члана 19 Одлуке о организацији градских управа Града Ниша (''Службени 

лист Града Ниша'', број 3/2014-пречишћен текст и 44/2015), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 07.12.2016.  године, донело је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о допуни Правилника о унутрашњем 

уређењу и систематизацији радних места у Управи за комуналне делатности, енергетику 

и саобраћај,  број 5315/2016-09  од  06.12. 2016.године. 

 

 

II Решење доставити: Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, 

Управи за грађанска стања и опште послове, Управи за финансије, изворне приходе 

локалне самоуправе и јавне набавке и архиви Градског већа Града Ниша. 

 

 

 

 

Број: 1856-1/2016-03 

У Нишу, 07.12.2016. године  

 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

 

Председник 

 

 

Дарко Булатовић 

 

  

 

 

 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е  

Одлуком о организацији градских управа Града Ниша (''Службени лист Града 

Ниша'', број 3/2014-пречишћен текст и 44/2015), чланом 19, прописано је да правилник о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места доноси начелник градске управе 

уз сагласност Градског већа. 

Доношење Правилника о допуни Правилника унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 

условљено је спровођењем поступка усклађивања статуса јавних предузећа Дирекција за 

изградњу града Ниша, “Градска стамбена агенција“ Ниш и Дирекција за управљање и 

развој Нишке Бање, као индиректних корисника буџетских средстава Града Ниша са 

Законом о буџетском систему, и у вези са тим спровођењем поступка реорганизације ЈП 

Дирекција за изградњу града Ниша, као предузећа из надлежности ове Управе. Радна 

групa за решавање статуса јавних предузећа, као индиректних корисника буџетских 

средстава Града Ниша, образована решењем Градоначелника Града Ниша, број 1562-

11/2016-03, од 31.10.2016. године, предложила је мере за решавање статуса јавних 

предузећа као индиректних корисника, које су прихваћене Закључком Градског већа 

Града Ниша, број 1670-2/2016-03 од 16.11.2016. године. Предложеним мерама 

предвиђено је да се одређени број запослених из предузећа чији се статус решава, путем 

интерног конкурса преузме од стране градских управа и служби. За спровођење интерног 

конкурса неопходно је најпре извршити измене  аката о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места, а у складу са изменама и допунама Одлуке о 

максималном броју запослених, којом је прописано повећање броја запослених у 

управама и службама, пропорционално смањењу броја запослених у јавним предузећима 

чији се статус решава.  

 Имајући у виду надлежност ове Управе, за вршење надзора над радом ЈП 

Дирекција за изградњу града Ниша, иста је задужена за спровођење, између осталих 

предложених, и мере усклађивања акта о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места, у циљу омогућавања попуњавања радних места у Управи,   запосленима  

из редова ЈП Дирекција за изградњу града Ниша. 

 Због хитности спровођења поступка усаглашавања пословања јавних предузећа, са 

Законом о буџетском систему, („Службени гласник РС, број 54/2009, 

73/2010,101/2010,101/2011,93/2012, 62/2013,63/2013,108/2013,142/2014,68/2015-др.закон 

и 103/2015), ступање на снагу Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места  предвиђено је у складу са чланом 196. став 4 Устава Републике Србије 

(„Службени гласник РС“, број 98/2006). 

Имајући у виду наведено израђен је нацрт решења као у диспозитиву. 

 
    УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 

 

             НАЧЕЛНИК 

 

 

   Миодраг Брешковић 


