На основу члана 24. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Горица“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 77/2015-пречишћен текст,
18/2016 и 135/2016), тачке 2. и 3. Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину
(„Службени лист града Ниша”, број 106/2015 и 135/2016) 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 дана 22.12.2016. доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији
послова у ЈКП „Горица“ Ниш број 1-6055 од 09.12.2016. године.
II
Решење доставити: ЈКП „Горица“ Ниш, Управи за комуналне
делатности, енергетику и саобраћај и архиви Градског већа Града Ниша.
Број: 1998-25/2016-03
У Нишу, 22.12.2016. год.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић, дипл. правник

Образложење
Одредбама 24. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Горица“
Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 77/2015-пречишћен текст, 18/2016 и
135/2016), прописано је да директор предузећа доноси акт о систематизацији уз
сагласност Градског већа.
Директор ЈКП „Горица“ Ниш донео је дана 09.12.2016. године Правилник о
организацији и систематизацији послова у ЈКП „Горица“ Ниш број 1-6055 и исти је
достављен Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај ради упућивања
у процедуру прибављања сагласности Градског већа Града Ниша.
Новим актом о систематизацији предузећа је, у односу на до сада важећи акт,
смањен број радних места (са 62 на 52) и број непосредних извршилаца (од 214 на
129).
Смањење броја радних места и извршилаца извршено је у складу са изменама
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Горица“ Ниш, чиме су се стекли
услови да се поједина радна места угасе, а самим тим и планира даље обављање
делатности у складу са расположивом радном снагом.
Правилником је регулисана организација рада, организациони делови
предузећа и њихов делокруг и то:
1. Служба за погребно-техничке послове у којој се послови обављају у три
одељења (Одељење сахрањивања и уређења гробних места, Одељење уређења и
одржавања зелених површина и Одељење обезбеђења и одржавања објеката и опреме)
и
2. Служба за правне, економске, кадровске и опште послове у којој се послови
послови обављају у два одељења (Одељење правних, кадровских и општих послова и
Одељење економских послова).
Тренутно је у ЈКП „Горица“ Ниш запослено 189 лица на неодређено време.
Број запослених на неодређено време који је систематизован Правилником у
складу је са бројем извршилаца на неодређено време који је за наведено предузеће
прописан Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему
јавног сектора Града Ниша за 2015. годину.
Имајући у виду да је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
послова у ЈКП „Горица“ Ниш донет у складу са чланом 24. Закона о раду („Службени
гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013 и 75/2014), којим су прописани
процедура доношења, обавезни и факултативни делови Правилника, као и остали
елементи од значаја за доношење наведеног акта, Управа за комуналне делатности,
енергетику и саобраћај израдила је нацрт решења као у диспозитиву.
УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ
НАЧЕЛНИК
Миодраг Брешковић

