
На основу члана 24. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
Дирекција за јавни превоз Града Ниша (''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 13.03.2014. 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, број 382/14 од 05.03.2014. године,  који је донео
в.д. директора Јавног комуналног предузећа Дирекција за јавни превоз Града
Ниша.

II

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу Дирекција за јавни
превоз  Града  Ниша,  Управи  за  комуналне  делатности,  енергетику  и
саобраћај и архиви Градског већа Града Ниша.

Број: 334-3/2014-03
У Нишу, 13.03.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



О б р а з л о ж е њ е

Одредбама  члана  24.  Одлуке  о  оснивању  Јавног  комуналног  предузећа
Дирекција  за  јавни  превоз  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града  Ниша'',  број
51/2013-пречишћен  текст),  прописано  је  да  директор  предузећа  доноси  акт  о
систематизацији уз сагласност Градског већа. 

Директор ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша донео је Правилник о
унутрашњој  организацији  и  систематизацији  послова  у  Јавном комуналном
предузећу  Дирекција  за  јавни  превоз  Града  Ниша,  број 382/14  од  05.03.2014.
године  и  исти  је  достављен  Управи  за  комуналне  делатности,  енергетику  и
саобраћај ради припреме нацрта акта о давању сагласности.

Разлог за  измену и допуну наведеног акта  је,  пре  свега,  усклађивање са
чланом  22.  став  5  Закона  о  јавним  набавкама  (''Службени  гласник  РС'',  број
124/2012) који прописује обавезу предузећа да образује посебну службу која ће
спроводити  контролу  планирања,  спровођења  поступка  и  извршења  јавних
набавки,  а  имајући  у  виду  чињеницу  да  укупна  процењена  вредност  јавних
набавки на годишњем нивоу у ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша прелази
милијарду динара. Формирање Службе за контролу јавних набавки је неопходно
због доношења правилника којим ће се ближе уредити поступак јавне набавке, а
које је Предузеће дужно да донесе до 13. марта 2014. године. 

Такође,  новина  у  Правилнику  о  унутрашњој  организацији  и
систематизацији  послова  у  Јавном комуналном  предузећу  Дирекција  за  јавни
превоз Града Ниша, број 382/14 од 05.03.2014. године је и радно место интерног
ревизора које се уводи у складу са Законом о ревизији (''Службени гласник РС'',
број  62/2013),  као и у складу са Правилником о интерној  ревизији донетим од
стране Надзорног одбора на седници одржаној 24.12.2013. године.

У  циљу  рационализације  јавног  сектора,  а  у  складу  са  налогом
Градоначелника  број  4397/2013-01  од  25.12.2013.  године,  новим  Правилником
редукован је број извршилачких радних места у менаџменту, на тај начин што су
укинута радна места помоћника директора.

Новим Правилником прецизније су утврђени називи радних места,  као и
описи  послова  и  то  нарочито  у  оквиру  Службе  за  мониторинг  и  управљање
системом превоза, а у односу на претходни Правилник број 941/13 од 30.05.2013.
године, смањен је број извршилаца за два.

Имајући  у  виду  наведено,  као  и  то  да  је  Правилник  о  унутрашњој
организацији  и  систематизацији  послова  у  Јавном комуналном  предузећу
Дирекција за јавни превоз Града Ниша, број 382/14 од 05.03.2014. године у складу
са  политиком запошљавања која је утврђена Програмом пословања предузећа за
2014. годину, израђен је нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

                                                                                    НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић


