
На основу члана 26. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
"Паркинг-сервис"-Ниш  („Службени  лист  Града  Ниша“,  број
51/2013-пречишћен текст), и члана 72.  Пословника о раду Градског  већа
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013),

Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 23.11.2013. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е                                                

I

Даје  се  сагласност на  Правилник  о  унутрашњој  организацији  и
систематизацији  послова  у  Јавном комуналном  предузећу
“Паркинг-сервис“-Ниш,  број 965/13  од  14.11.2013.  године,  који  је  донео
директор Јавног комуналног предузећа “Паркинг-сервис“-Ниш.

II

  Решење  доставити:  ЈКП  „Паркинг-сервис“-Ниш,  Управи  за
комуналне  делатности,  енергетику  и  саобраћај  и  архиви  Градског  већа
Града Ниша.

Број: 1603-21/2013-03
У Нишу, 23.11.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

ПРЕДСЕДНИК 

   Проф. др Зоран Перишић
                                                     



О б р а з л о ж е њ е

 Одредбама  члана  26.  Одлуке  о  оснивању  Јавног  комуналног
предузећа  „Паркинг-сервис“-Ниш  („Сл.  лист  Града  Ниша“,  брoj
51/2013-пречишћен текст), прописано је да директор предузећа доноси акт о
систематизацији уз сагласност Градског већа. 

Директор  ЈКП  „Паркинг-сервис“-Ниш,  донео  је  дана  14.11.2013.
године Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у
Јавном комуналном предузећу “Паркинг-сервис“- Ниш , број 965/13, и исти
је достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај ради
припреме нацрта акта о давању сагласности.

Разлог  за  доношење  новог  акта  о  унутрашњој  организацији  и
систематизацији  послова  ЈКП  „Паркинг-сервис“  -  Ниш  је  обезбеђивање
рационалније  и  ефикасније  организације  послова,  пре  свега  прецизнијим
дефинисањем  послова  појединих  радних  места,  у  складу  са  потребама
обављања делатности предузећа. 

Такође,  новим  Правилником  о  унутрашњој  организацији  и
систематизацији послова ЈКП „Паркинг-сервис“- Ниш извршене су измене у
организацији  служби  предузећа,  пре  свега  спајањем  Службе  за
информационе технологије и Радне јединице за транспорт, док је Служба за
мирујући  саобраћај  променила  назив  у  Службу  за  експлоатацију
паркиралишта.

Предложеним  Правилником  укупан  број  извршилаца  у  предузећу
смањен је за 4 (четири) у односу на важећи Правилник. 

Имајући у  виду наведено,  као и  то  да  је  Правилник о  унутрашњој
организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу
“Паркинг-сервис“-Ниш  у  складу  са  политиком  запошљавања која  је
утврђена Програмом пословања предузећа за 2013. годину, израђен је нацрт
решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

                                                                                    НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић


