
                       
 
 
На основу члана 24. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 

„Медиана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 77/2015-пречишћен 
текст), Закључка Градског већа Града Ниша број 331-4/2016-03 од 
14.03.2016. године и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша на седници одржаној 18.03.2016. године 
доноси 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
 
I 
 

Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника 
о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа 
„Медиана“ - Ниш број 5160 од 18.03.2016. године. 

 
 

II 
 
 

  Решење доставити: ЈКП „Медиана“ Ниш, Управи за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај и архиви Градског већа Града Ниша. 

 
 
Број:  363-4/2016-03 
У Нишу,  18.03.2016. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  

 
 

ПРЕДСЕДНИК  
 
 

   Проф. др Зоран Перишић 
                                                      

 
 

 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Правни основ за доношење решења о давању сагласности на 
Правилник о организацији и систематизацији послова Јавног комуналног 
предузећа „Медиана“ - Ниш је члан 24. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Медиана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 
77/2015-пречишћен текст), који прописује да директор предузећа доноси акт 
о систематизацији уз сагласност Градског већа. 

 Закључком Градског већа Града Ниша број 331-4/2016-03 од 
14.03.2016. године препоручено је ЈКП „Медиана“ Ниш да, у оквиру 
планиране политике запошљавања у 2016. години, утврђене Програмом 
пословања овог јавног предузећа за 2016. годину у најкраћем року заснује 
радни однос на неодређено време са 30 (тридесет) извршилаца тренутно 
запослених у ЈКП „Горица“ Ниш, чиме би се реализовао процес 
реорганизације пословања ЈКП „Горица“ Ниш. 

Наиме,  доношењем одлука Скупштине Града Ниша, којима су 
измењени оснивачки акти ЈКП „Горица“ Ниш, ЈКП „Медиана“ Ниш и ЈКП 
„Паркинг-сервис“ Ниш, створени су правни предуслови и започет је 
поступак реорганизације функционисања ЈКП „Горица“ Ниш преузимањем 
обављања појединих комуналних делатности из ЈКП „Горица“ Ниш у ЈКП 
„Медиана“ Ниш и ЈКП „Паркинг-сервис“ Ниш, што је пропраћено и 
доношењем програмских аката наведених предузећа уз сагласност 
Скупштине Града Ниша. 

Програмима пословања ЈКП „Горица“ Ниш и ЈКП „Медиана“ Ниш, 
поред осталог, утврђена је и политика запошљавања у 2016. години у складу 
са важећим прописима, при чему је планирано да ЈКП „Медиана“ Ниш у 
2016. години прими у радни однос 30 извршилаца из ЈКП „Горица“ Ниш, а у 
циљу одржавања континуитета у обављању преузете комуналне делатности. 

Имајући у виду рокове за спровођење обавезе рационализације, а у 
циљу реализације процеса реорганизације пословања ЈКП „Горица“ Ниш и 
ЈКП „Медиана“ Ниш, јавила се потреба за прерасподелом броја запослених 
у систему јавног сектора Града Ниша - у организационим облицима ЈКП 
„Медиана“ Ниш и ЈКП „Горица“ Ниш у оквиру већ утврђеног максималног 
броја запослених за Град Ниш. 

Директор ЈКП „Медиана“ Ниш је у складу са наведеним Закључком 
донео Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и 
систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“- Ниш 
број 5160 од 18.03.2016. године и исти је достављен Управи за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај ради припреме нацрта акта о давању 
сагласности. Како је ЈКП „Медиана“ Ниш додата делатност на одржавању 
јавних зелених површина у овом Правилнику је у сектору Зеленило додата 
је РЈ продаја, са радним местима како је приказано у табеларном делу. 

Важећим Правилником о организацији и систематизацији послова 
Јавног комуналног предузећа „Медиана“- Ниш број 3607/2 од 26.02.2016. 



године систематизовано је укупно 325 радних места са 987 извршилаца, а 
новим Правилником систематизовано је укупно 334 радна места са 1017 
извршилаца укључујући и директора. 

Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и 
систематизацији послова Јавног комуналног предузећа „Медиана“- Ниш, 
израђен је у складу са одредбама члана 24. Закона о раду („Службени 
гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), којима су 
прописани обавезни и факултативни делови Правилника и остали елементи 
од значаја за доношење наведеног акта. 

Имајући у виду наведено, Управа за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај израдила је нацрт решења као у диспозитиву. 

 
 

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
                                                                                 НАЧЕЛНИК 

 
 

                                                                                 Миодраг Брешковић 
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