
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ 

број  88/08 и 143/16) и члана 31. Статута ЈП „Градска стамбена агенција“Ниш 

бр.01-773/2-2 од 04.06.2013.године, Градско веће Града Ниша, на седници 

одржаној дана 02.06.2017. године, доноси 

 
 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о организацији и систематизацији 

радних места у Јавном предузећу „Градска стамбена агенција“ Ниш, број 01-

652 од 10.05.2017.године, који је донео директор предузећа. 

 

II Решење доставити : Секретаријату за планирање и изградњу и архиви 

Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“Ниш и Градског већа Града 

Ниша. 

 
 

 

 

 

Број: 759-17/2017-03 

У Нишу, 02.06.2017.године 

 

 

 

 

 

                                        ГРАДСКО ВЕЋЕ  ГРАДА НИША 

 

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 

 

Проф. др Милош Банђур 

      
 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Директор предузећа ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш донео је 

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Јавном 

предузећу „Градска стамбена агенција“ Ниш, број 01-652 од 

10.05.2017.године и исти доставио дана 11.05.2017.године  Секретаријату за 

планирање и изградњу на даљи поступак. 

Чланом 31.Статута ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш бр.01-773/2-2 

од 04.06.2013.године прописано је да директор предузећа доноси Правилник 

о организацији и систематизацији радних места у предузећу. 

Разлог за доношење Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Јавном предузећу „Градска стамбена агенција“ Ниш, број 01-

652/1 од 10.05.2017.године, је усаглашавање акта са Одлуком о измени 

Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

јавног сектора Града Ниша за 2015.годину број 06-280/2017-4-02 од 

28.04.2017.године. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 

2015.годину број 06-790/2016-3-02 од 28.12.2016.године било је одређено да  

ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш има 7 (седморо) запослених на 

неодређено време. Наведена Одлука је измењена ради усаглашавања са 

Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015) тако да је Одлуком о измени 

Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему 

јавног сектора Града Ниша за 2015.годину број 06-280/2017-4-02 од 

28.04.2017.године одређено да је укупан број запослених у Јавном предузећу 

„Градска стамбена агенција“ Ниш 10 (десет). 

 

Сходно наведеном, предложено је  доношење решења као у 

диспозитиву. 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

 

у Нишу, 

мај 2017.године 

    СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА 

 



       Игор Игић, дипл.инж.грађ.  

 


