
          
 
             На основу члана 56.  Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша" број 88/08 и 143/16), члана 72. Пословника о раду Градског већа 
Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 1/2013,95/16, 98/16,124/16 
и 144/2016) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе 
материјала ("Службени лист Града Ниша" број 125/08) 
            Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 03.03.2017. године, 
доноси 
                                                                                           
 
 
                                                 Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

        I УТВРЂУЈЕ СЕ  предлог решења o давању сагласности на 
Правилник о раду ЈП ''Нишстан'' Ниш, који је донео  Надзорни одбор овог 
Предузећа, Одлуком број 2 , број : 01-396/2 од   од 26.01.2017. године. 

        II  Предлог решења о давању сагласности на Правилник о раду 
ЈП''Нишстан'' Ниш доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради  
увршћивања  у дневни ред седнице Скупштине Града. 

       III За представникe предлагача по овом предлогу на седници 
Скупштине Града Ниша, одређују се Анђелија Стаменковић, секретар 
Секретаријата за имовинско-правне послове и др Ненад Хафнер, директор 
ЈП за стамбене услуге "Нишстан" Ниш. 
 

      
Број:  271-2/2017-03 
  
У Нишу, 03.03.2017. године 
 
 
                                       ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
                                                                              
                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
 
                                                                                                                                                                     
                                                                   Дарко Булатовић, дипл. правник 
 
 



               
 
 
              На основу члана 3. став 2.  тачка 3. и става 7.  Закона о раду 
(''Службени  гласник РС'' бр. 24/2005, бр. 61/2005, бр.54/2009, бр. 32/2013 и  
бр.75/14 ) и члана 27. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 
88/2008 и  143/2016).  
              Скупштина Града Ниша, на седници одржаној__________  2017. 
године, донела је 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 

     I ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  Правилник о раду ЈП ''Нишстан'' 
Ниш бр.01-395  од  26.01.2017. године, који је донео  Надзорни одбор овог 
Предузећа, Одлуком број 2 , број : 01-396/2 од   од 26.01.2017. године. 
              II  Решење доставити: Градској управи града Ниша –Секретаријату за 
имовинско –правне послове и ЈП''Нишстан'' Ниш.  

 
 
 

Број: __________________ 
 
У Нишу, ________________  2017. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 

                             ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                                                                         Мр Раде Рајковић 
 
 



 
 

О  Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е 
 
 
 

ЈП „Нишстан“ Ниш је Градској управи града Ниша – Секретаријату за 
имовинско –правне послове  доставило дана  26.01.2017. године  Одлуку Надзорног 
одбора  број 01-396/2  од 26.01.2017. године којом  доноси   Правилник о раду ЈП 
''Нишстан'' Ниш број  01-395 од 26.01.2017. године. 
 

Закон о раду  члан 3. регулише да је послодавац дужан да Правилник о раду 
достави репрезентитивном синдикату у року од седам дана од дана ступања на снагу, 
док став 7. истог члана регулише да се  Правилник о раду јавног предузећа и друштва 
капитала чији је оснивач Република, аутономна покрајна или јединица локалне 
самоуправе и друштва капитала чији је оснивач јавно предузеће, доноси  уз предходну 
сагласност оснивача. 
 
 Предлогом Правилника о раду ЈП ''Нишстан'' Ниш је регулисано: 
 

•  увећање зарада запосленима по основу времена проведеног на раду за сваку 
пуну годину рада остварену у радном односу (минули рад) за 0.5%,  
 

• да запослени има право на накнаду зараде у висини од 70% просечне зараде 
коју би остварио у претходних 12 месеци пре месеца у којем је наступила 
привремена спреченост за рад до 30 дана, ако је она проузрокована болешћу или 
повредом ван рада.  
 

•  да запослени има право на накнаду зараде у висини од 70% просечне зараде 
у претходних 12 месеци, стим да она не може бити мања од минималне зараде у 
складу са законом, за време прекида рада односно смањења обима рада до којег 
је дошло без кривице запосленог, најдуже 45 дана у календарској години.  
 

• да запослени за кога је утврђено да представља вишак запослених, има 
право на накнаду зараде у висини 70% зараде коју би остварио да ради. Закон о 
раду у члану 158. регулише да се висина отпремнине из става 1. овог члана 
утврђује општим актом  или уговором о раду, с тим што не може бити нижа од 
збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада у радном 
односу код послодавца код кога остварује право на отпремнину. 
 

• да је послодавац дужан да запосленом исплати отпремину при престанку 
радног односа ради коришћења права на старосну пензију или при престанку  
радног односа по сили закона због губитка радне способности, у висини 3 
просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за статистику или у  висини од 3 месечне зараде 
које је запослени остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује 
отпремнина, односно у висини од 3 просечне месечне зараде исплаћене код 
послодавца за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина , ако 
је то за запосленог повољније.  



Закон о раду у  члану  8.  регулише да колективни уговор и Правилник о раду и 
уговор о раду не могу да садрже одредбе којим се запосленом дају мање права или 
утврђују неповољнији  услови рада од права и услова који су утврђени законом.  
 

Општим актом и уговором о раду могу да се утврде већа права и повољнији 
услови рада од права и услова утврђеним законом, као и друга права која нису 
утврђена законом, осим ако законом није другачије одређено. 
 

Имајући у виду наведено Градска управа  града Ниша – Секретаријат за 
имовинско –правне послове  је припремио  нацрт решења као у диспозитиву. 
 
 
                                                                           ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПО  ОВЛАШЋЕЊУ 
                                                             В.Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
  
 
                                                                  Анђелија Стаменковић, дипл. правник  
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