
 

На основу члана 6 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору (Службени гласник Републике Србије бр. 68/2015 и 81/2016 - одлука 

УС) и става 7 тачке 120. Одлуке о максималном броју запослених  на неодређено време 

у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине 

Војводине и систему локалне самоуправе за 2017.год. (Службени гласник Републике 

Србије бр. 61/2017 и 82/2017) и члана 25 став 1 тачка 6 Статута Града Пирота 

(Службени лист града Ниша бр. 52/2016), на седници одржаној 29.9.2017. године, 

Скупштина Града Пирота, донела је  

 

ОДЛУКУ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО 

ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА ПИРОТА ЗА 2017.ГОД.  

 

Члан 1  
Систем локалне самоуправе Града Пирота чине органи локалне самоуправе, јавне 

службе, јавна предузећа,, привредна друштва и друге организације које у систему локалне 

самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у регистар који води 

министарство надлежно за послове финансија, односно запослене чије се плате, односно зараде 

финансирају из буџета Града Пирота.  

 

Члан 2  
Овом Одлуком, у оквиру утврђеног броја запослених на неодређено време у систему 

локалне самоуправе Града Пирота, утврђује се максималан број запослених на неодређено 

време у организационим облицима Града Пирота за 2017. годину, и то:  

  

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ  

Градска управа Града Пирота  156 

Градско правобранилаштво Града Пирота    5 

ПУ ,, Чика Јова Змај,, Пирот                    114 

Дом културе Пирот 21 

Историјски архив Пирот   8 

Музеј Понишавља Пирот 12 

Народна библиотека Пирот 16 

Народно позориште Пирот 16 

Галерија ,,Чедомир Крстић,, Пирот   3 

Спортски центар Пирот                      17 

ЈУ Туристичка организација Пирот    5 

ЈП  за планирање и уређивање грађевинског земљишта Пирот  27 

ЈКП ,, Топлана,, Пирот  39 

ЈП ,,Водовод и канализација,, Пирот  82 

ЈП ..Комуналац,, Пирот 168 

ЈКП Регионална  депонија Пирот  14 

Центар за социјални рад Пирот   2 

УКУПНО 705 



 

Члан 3  
Организациони облици из члана 2. ове одлуке чији је број запослених на неодређено време већи 

од максималног броја запослених утврђеног овом Одлуком у обавези су да смање, односно 

спроведу рационализацију броја запослених на неодређено време најмање до утврђеног 

максималног броја за свој организациони облик у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке.  

Организациони облици из члана 2 ове Одлуке дужни су да у року од 60 дана од дана доношења 

Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе 

Града Пирота за 2017.год., донесу акт о систематизацији  и да га доставе Граду  Пироту. 

 

Члан 4  
У оквиру максималног броја запослених одређеног у члану 2. ове одлуке, сваки организациони 

облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има 

обезбеђену масу средстава за плате, односно зараде.  

 

Члан 5  
Ова одлука ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у "Службеном листу града 

Ниша".  

 

I бр. 06/33-17 

29.9.2017. год. 

П и р о т 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

                                                                                               ГРАДА ПИРОТА 

                                                                                               Милан Поповић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


