
    
 
 
На основу члана 20. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за 

обједињену наплату комуналних, стамбених и других услуга и накнада  („Службени 
лист Града Ниша“, број 145/2016-пречишћен текст), Одлуке о максималном броју 
запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2017.годину 
(„Службени лист града Ниша” бр.106/2017, 18/2018, 65/2018, 44/2019 и 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 дана 24.12.2019. године доноси 
 
 
 

      Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  
I 
 

Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у 
ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, број 00-7574, од 29.11.2019. године. 

 
 

II 
 
 

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

  
 
Број: 1347-28/2019-03 
У Нишу, 24.12.2019. год. 
 
 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  

 
 

ПРЕДСЕДНИК  
 
 

    Дарко Булатовић 
                                             

 
 
 

 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбама члана 20. Одлуке о оснивању ЈКП „Обједињена наплата“ 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 „Обједињена наплата“ Ниш, донео је дана 29.11.2019. године 
Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, 
број 00-7574 и исти је достављен Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај ради припреме нацрта акта о давању сагласности. 

Предложеним правилником укида се радно место „саветник директора“ а уводи радно 
место „извршни директор,  у складу са законом и статутом предузећа. 

Такође, ради обављања појединих врста сродних послова, уместо радних места 
руководилаца појединих послова уводе се радна места помоћника директора, и то: 
„помоћник директора за финансијско-рачуноводствене и послове наплате“, „помоћник 
директора за опште и послове кадровске евиденције“, „помоћник директора за правне и 
послове принудне наплате“, „помоћник директора за послове информисања, набавки и 
евиденције корисника“, „помоћник директора за информационо-телекомуникационе и 
послове системске подршке“. 

У циљу боље организације и повећања ефикасности пословања предузећа Служба за 
системску подршку и одржавање, Служба за програмирање и одржавање базе података и 
Служба доставе и контроле података, спојене су у једну службу-Службу програмирања, 
штампе и доставе рачуна, а радна места појединих координатора и шефова служби се 
укидају. 

 Предложеним Правилником систематизована су 72 радна места са 119 извршилаца, 
што је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
јавног сектора Града Ниша за 2017.годину. 

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, Асоцијације 
слободних и независних синдиката и Синдикалне организације Самосталног синдиката 
ЈКП“Обједињена наплата“ Ниш, док је Синдикат „Независност“ накнадно секретаријату и 
Градском већу доставио обавештење број 77 од 10.12.2019. године, са негативним 
мишљењем на предметни правилник. 

Имајући у виду наведено, као и то да је Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш  израђен у складу са одредбама 
члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013 и 
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 

 
           Владислава Ивковић          
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