На основу члана 20. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
за обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада
(„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 28.10.2014. године
доноси

РЕШЕЊЕ

I
Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији
послова (радних места), који је донео директор ЈКП „Обједињена наплата“
Ниш под бројем 00-6260 од 29.09.2014. године.
II
Решење доставити: ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, Управи за
комуналне делатности, енергетику и саобраћај и архиви Градског већа Града
Ниша.
Број: 1607-9/2014-03
У Нишу, 28.10.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Зоран Перишић

Образложење
Одредбама члана 20. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за
обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада
(„Службени лист Града Ниша“, број 51/2013-пречишћен текст), прописано је да
директор предузећа доноси акт о систематизацији уз сагласност Градског већа.
Директор ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, донео је дана 29.09.2014. године
Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) и исти је
достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај ради
припреме нацрта акта о давању сагласности.
Разлог за доношење наведеног акта је, пре свега, усаглашавање са
одредбом члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/2014), којим је прописано да се Правилником о организацији
и систематизацији послова утврђују организациони делови код послодавца, назив
и опис послова, врста и степен захтеване стручне спреме, односно образовања и
други посебни услови за рад на тим пословима, а може да се утврди и број
извршилаца.
С обзиром на то да наведена одредба закона не прописује број извршилаца
као обавезан елемент Правилника, истим број извршилаца није утврђен, већ ће се
утврђивати у складу са усвојеним Програмом пословања ЈКП „Обједињена
наплата“ Ниш за сваку пословну годину.
Донетим Правилником уређују се организација рада, систематизација и
врста послова, врста и степен захтеване стручне спреме, односно образовања и
други посебни услови за рад, као и начин руковођења и функционална повезаност
организационих делова и одговорност за извршавање послова, као и друга питања
од значаја.
Ради обављања појединих врста сродних или истих међусобно повезаних
послова извршена је организација рада-организациона подела послова на: послове
на нивоу предузећа, економске послове, правне и опште послове и послове
системске подршке.
Наведено разврставање послова у оквиру предузећа у функцији је боље и
ефикасније организацију рада, чиме се побољшава економски ефекат пословања и
квалитет рада предузећа.
Имајући у виду наведено, као и то да је донет Правилник о организацији и
систематизацији послова (радних места) 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

