
На основу члана 17.Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Градска 
стамбена агенција Ниш“ ("Службени лист Града Ниша", број 45/2017-
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 од   11.06.2020.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 01-425 од 04.06.2020.године. 
          

II  Решење доставити: Јавном предузећу “Градска стамбена агенција“ 
Ниш, Градској управи Града Ниша-Служби начелника Градске управе, 
Секретаријату за планирање и изградњу и архиви Градског већа Града 
Ниша. 

 
 
  

Број: 448-2/2020-03 
У Нишу, 11.06.2020. године 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
                                                                                  
                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
 

                                                     Дарко Булатовић, дипл.правник 



О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Одредбама члана 17.Одлуке о оснивању Јавног предузећа ''Градска 
стамбена агенција“Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 45/2017), прописано 
је да директор предузећа доноси акт о систематизацији уз сагласност Градског 
већа. 

Директор Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Ниш, донео је 
дана 04.06.2020.године Правилник о организацији и систематизацији радних 
места у Јавном предузећу „Градска стамбена агенција“, број  01-425 и исти је 
достављен Секретаријату за планирање и изградњу ради припреме нацрта акта о 
давању сагласности. 

Предложеним правилником укида се радно место „службеник за јавне 
набавке и опште послове“, а уводе радна места:“возач и експедитор поште“ и 
„шеф службе припреме, изградње и надзора“.  

Новим правилником систематизовано  је девет радних места са десет 
извршилаца, што одговара броју запослених који је био предвиђен Одлуком о 
максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора 
Града Ниша за 2017.годину. 

Према образложењу предузећа, члавни циљ доношења правилника је боља 
организација, као и подела одговорности, ради ефикаснијег обављања  послова 
из области основне делатности предузећа.  

У складу са чланом 135.Колективног уговора код послодавца ЈП „Градска 
стамбена агенција“ Ниш, број 128/2019-01 од 23.01.2019.године и Анекса I 
Колективног уговора број 128-1/2019-01 од 24.12.2019.године, прибављено је 
позитивно мишљење Синдикалне организације ЈП „Градска стамбена агенција“ 
Ниш на предметни Правилник. 

Имајући у виду наведено, као и то да је Правилник о организацији и 
систематизацији радних места у Јавном предузећу „Градска стамбена агенција“ 
Ниш израђен у складу са чланом 24.став 2.и 4.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), Секретаријат за планирање и 
изградњу израдио је нацрт решења о давању сагласности. 
 
 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ 

 
 

 
 
       
.                             СЕКРЕТАР СЕКРЕТАРИЈАТА 
                      Игор Игић, дипл.инж.грађ. 






























	2-1 Resenje - Sistematizacija JP GSA
	2-2 Obrazlozenje resenja
	2-3 Pravilnik JP GSA
	2-4 Obrazlozenje Pravilnika

