
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  20.12.2014.
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 2731/14 од 18.12.2014. године,  који је донео
директор  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: 1945-34/2014-03
У Нишу, 20.12.2014. 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 2731/14  од  18.12.2014.
године  и  исти  је  достављен  Управи  за  комуналне  делатности,  енергетику  и
саобраћај ради припреме нацрта акта о давању сагласности.

Имајући  у  виду  да  је  иницијатива  ЈП  „Аеродром  Ниш“  Ниш  и  ЈКП
Дирекција за јавни превоз  града Ниша у вези са организационим променама у
наведеним предузећима (преузимање опреме и запослених у ЈП „Аеодром Ниш“
Ниш ангажованих на обављању комуналне делатности јавног градског превоза од
стране ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша) добила сагласност Градског
већа  Града  Ниша  закључком  број  1856-13/2014-03  од  11.12.2014.  године,
покренуте су процедуре за измену како интерних аката наведених предузећа, тако
и аката Града Ниша, којима би се обезбедио правни оквир за реализацију наведене
иницијативе.

У том смислу, ЈКП Дирекција за јавни превоз града Ниша донела је нови
Правилник  о  унутрашњој  организацији  и  систематизацији  послова,  којим  су
обухваћена и радна места на пословима обављања комуналне делатности јавног
градског превоза од стране ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша.

Сектор  градског  саобраћаја  организован  је  у  оквиру  службе  градског
саобраћаја и службе за управљање приградском аутобуском станицом, у којима ће
почев  од  01.  јануара  2015.  године  бити  рапоређени  запослени  који  ће  до
31.12.2014.године обављати наведене послове у  ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш.

Правилник садржи законом прописане елементе, обухвата 59 радних места,
а број запослених ће се утврђивати у складу са годишњим Програмом пословања.

Број руководећих радних места, у складу са захтевом Градоначелника Града
Ниша број 4091/2014-01 од 25.11.2014. године, је редукован, тако што су радна
места извршног директора, саветника директора и ПР укинута, док радна места
координатора немају руководећи статус. 

Имајући у виду наведено,  Управа за комуналне делатности,  енергетику и
саобраћај израдила је нацрт решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

                                                                                    НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић


