
 
 
 
На основу члана 26. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за 

водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 
145/2016-пречишћен текст) 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 25.12.2020. године доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I 
 

 Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу за 
водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, број 38803/1 од 10.12.2020. године. 

 
 

II 
 
 

  Решење доставити: ЈКП „Наиссус“ Ниш,  Градској управи града Ниша- 
Служби начелника Градске управе, Секретаријату за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај и архиви Градског већа Града Ниша. 

 
 
Број: 1151-31/2020-03 
У Нишу, 25.12.2020. год. 
 
 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋA 
ЗАМЕНИЦА ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ 

 
 

Душица Давидовић 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 26. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за водовод 
и канализацију „Наиссус“ Ниш („Сл. лист Града Ниша“, брoj 145/2016-пречишћен 
текст), прописано је да директор предузећа доноси акт о систематизацији уз сагласност 
Градског већа.  
 Директор ЈКП „Наиссус“ Ниш, донео је дана 10.12.2020. године Правилник о 
изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном 
комуналном предузећу за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш, број 38803/1              
и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 
ради припреме нацрта акта о давању сагласности. 
 Предложеним Правилником организациона структура у предузећу је измењена, 
тако да су образована два нова сектора: Сектор за прикупљање и пречишћавање 
отпадних вода са две службе у саставу, који је образован ради реализације пројекта 
сакупљања и прераде отпадних вода у Граду Нишу и Сектор одржавања и обезбеђења 
који је настао од постојећих одељења одржавања хигијене и физичко техничког 
обезбеђења.  
 Такође, наведеним правилником образована је посебна организациона јединица 
„Одељење за одржавање водоводне мреже приградских насеља“ у саставу Сектора 
изградње, реконструкције и одржавања водоводне мреже, а у појединим службама и 
секторима извршено је укидање појединих радних места и увођење нових радних места,  
у складу са потребама процеса рада.  
 Укупан број систематизованих радних места је повећан са 299 на 306, а број 
извршилаца је, због преузимања 13 радника од стране ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, 
смањен са 743 на 730, што је у складу са иницијативом ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш 
и ЈКП“ Наиссус“ Ниш, од 29.10.2020. године и Закључком Градског већа број 955-
26/2020-03 од 25.11.2020. године, којима је  покренут поступак преузимања послова 
наплате испоручене воде и услуге канализације, корисницима индивидуалним 
домаћинствима, тако да ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш фактурисање рачуна 
наведеним корисницима започне од 01.01.2021. године. 
 У складу са чланом 8. Посебног колективног уговора за јавна и јавна комунална 
предузећа чији је оснивач Град Ниш („Сл. гласник РС“, број 37/2019), предузеће је уз 
правилник доставило позитивна мишљења репрезентативних синдиката. 

Имајући у виду наведено, као и то да је Правилник о изменама и допунама 
Правилника о организацији и систематизацији послова у Јавном комуналном предузећу 
за водовод и канализацију „Наиссус“ 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, и остали елементи од значаја за доношење 
наведеног акта, 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 
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