
 

 

 

 

 

 

На основу члана 25. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 

„Медиана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 143/2016-пречишћен текст, 

3/2017- исправка и 18/2018), Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017.годину 

(„Службени лист Града Ниша”  број 106/2017, 18/2018, 65/2018, 44/2019, 63/2019, 

69/2019 и 85/2019) 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 25.11.2020. године доноси 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I 

 

 Даје се сагласност на Правилник о изменама Правилника о организацији и 

систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш број 

29274 од 20.10.2020. године. 

II 

 

Решење доставити: ЈКП „Медиана“ Ниш,  Градској управи града Ниша- 

Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, 

енергетику и саобраћај и архиви Градског већа Града Ниша. 

 

 

Број: 955-23/2020-03 

У Нишу, 25.11.2020. год. 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

 

 

Драгана Сотировски 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одредбама члана 25. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 

„Медиана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 143/2016-пречишћен текст, 

3/2017- исправка и 18/2018), прописано је да директор предузећа доноси акт о 

систематизацији уз сагласност Градског већа.  

 Директор ЈКП „Медиана“ Ниш, донео је дана 20.10.2020. године године 

Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији послова 

Јавног комуналног предузећа „Медиана“ Ниш број 29274 и исти је достављен 

Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај ради упућивања у 

даљу процедуру. 

 Измена важећег Правилника врши се у циљу унапређења пословања 

предузећа и обављања комуналне делатности. У том смислу, предложеним 

изменама Правилника врше се измене код појединих организационих делова у 

предузећу,  док се код појединих радних места мењају прописани услови за рад 

(врста и степен захтеване стручне спреме, односно образовања и други посебни 

услови за рад). 

Сагласно извршеним изменама, број систематизованих радних места 

увећава се за три, док је број извршилаца  остао је непромењен у односу на 

важећи акт о систематизацији и у складу је са Одлуком о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 

2017.годину („Службени лист града Ниша” број 106/2017, 18/2018, 65/2018, 

44/2019, 63/2019, 69/2019 и 85/2019). 

С обзиром на претходно изнето, дошло је и до пренумерације шифара 

радних места, у складу са чланом 3. важећег Правилника, који прописује да је 

свако радно место означено шифром која обухвата потребне услове рада, као и 

редни број радног места у конкретној организационој јединици. 

Имајући у виду наведено, као и то да је Правилник о изменама Правилника 

о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу 

„Медиана“ Ниш израђен у складу са одредбама члана 24. Закона о раду 

(„Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 

13/2017-Одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), којима су 

прописани обавезни и факултативни делови Правилника,  Секретаријат за 

комуналне делатности, енергетику и саобраћај израдио је нацрт решења као у 

диспозитиву. 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

           

       СЕКРЕТАР 

 

 

   Снежана Јовановић 
















































