
 
 
 
На основу члана 25. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 

Дирекција за јавни превоз Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
145/2016-пречишћен текст и 18/2017), Одлуке о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017.годину („Службени 
лист града Ниша” бр.106/2017, 18/2018 и 65/2018) 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 04.07.2018. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
 
I 
 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу Дирекција за јавни 
превоз Града Ниша Ниш, број 1523/18 од 04.07.2018. године. 

 
 

II 
 
 

  Решење доставити: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш,  
Градској управи Града Ниша-Служби начелника Градске управе, Секретаријату за 
комуналне делатности, енергетику и саобраћај и архиви Градског већа Града Ниша. 

 
 
Број: 838-2/2018-03 
У Нишу, 04.07.2018. год. 
 
 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  

 
 

ПРЕДСЕДНИК  
 
 

    Дарко Булатовић 
                                            

 



 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Одредбама члана 25. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Дирекција 

за јавни превоз Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, брoj 145/2016-пречишћен текст и 
18/2017), прописано је да директор предузећа доноси акт о систематизацији уз сагласност 
Градског већа.  

Директор ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш донео је, дана 
04.07.2018. године, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у 
Јавном комуналном предузећу Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш, број 1523/18 
и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај ради 
упућивања у даљу процедуру. 

Предложеним Правилником, уведено је радно место извршног директора у складу 
са Законом о јавним предузећима и Статутом предузећа. 

Због престанка обављања комуналне делатности јавног градског и приградског 
превоза путника на територији Града Ниша од стране предузећа и гашења службе 
градског саобраћаја укинута су  радна места шефа службе градског саобраћаја,  диспечера 
градског саобраћаја, возача аутобуса, паркирача-возача аутобуса, аутомеханичара-перача 
возила, координатора возног парка, кондуктера-контролора саобраћаја и  техничара на 
одржавању возила и објеката. 

Уведено је радно место контролор јавног превоза при чему је радно место 
контролора саобраћаја-продавца карата укинуто из разлога усаглашавања описа посла са 
пословима које запослени обављају. Због повећања броја  запослених на пословима 
контроле  као и због ефикасније организације послова уведена су радна места портпарола 
предузећа, заменика главног контролора градског и приградског превоза путника, 
координатора за контролу јавног превоза, техничара организације контроле, 
координатора за логистику и путничке аутомобиле и помоћног радника. 

У односу на важећи Правилник, укупан број систематизованих радних места у 
предложеном Правилнику смањен  је са 57 на 55, као и  број извршилаца са 141 на 112, 
што је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у 
систему јавног сектора Града Ниша за 2017.годину („Службени лист града Ниша“, 
бр.106/2017, 18/2018 и 65/2018).  

Имајући у виду наведено, као и то да је Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш 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 и 113/2017), 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      

                                                                                   
       ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 

По овлашћењу начелника 
Градске управе Града Ниша 

 
Хранислав Ђорђевић 
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