
                       
 
 
На основу члана 24. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 

“Медиана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 77/2015-пречишћен 
текст) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша на седници одржаној дана 26.11.2015. 
године доноси 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 
 
I 
 

Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији 
послова Јавно комуналног предузећа “Медиана“- Ниш број 16751 од 
29.10.2015. године, који је донео директор Јавно комуналног предузећа 
“Медиана“ - Ниш. 

 
 

II 
 
 

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

 
 
Број: 1810-6/2015-03 
У Нишу, 26.11.2015. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК  ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 
                                                      

 
 



 
 
 
 

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 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.  

Директор ЈКП “Медиана“ Ниш донео је Правилник о организацији и 
систематизацији послова Јавног комуналног предузећа “Медиана“- Ниш 
број 16751 од 29.10.2015. године и исти је достављен Управи за комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај ради припреме нацрта акта о давању 
сагласности. 

Доношење новог акта о организацији и систематизацији послова 
условљено је реализацијом Одлуке о измени Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Медиана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 
74/2015), коју је донела Скупштина Града Ниша, и којом су створени правни 
предуслови и започет процес преузимања обављања комуналне делатности 
одржавањa јавних зелених површина из ЈКП “Горица“ Ниш у ЈКП 
„Медиана“ Ниш и то запослених, имовине и непокретности, неопходних за 
обављање наведене комуналне делатности. 

С обзиром да до сада важећи правилник није обухватао радна места и 
послове у вези са одржавањем јавних зелених површина, донет је нови 
правилник, којим су, у односу на до сада важећи, сагледане потребе 
предузећа формирањем новог сектора под називом „Зеленило“, у оквиру 
блока оперативних послова, који обухвата две Радне јединице и то: РЈ 
Одржавање зеленила и РЈ Производња, док у  осталом делу није било 
промена у односу на до сада важећи правилник. 

Правилником су систематизована укупно 333 радна места са 1399 
извршилаца, чиме је обухваћен и сектор „Зеленило“. 

Правилник 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 


	06-1 Resenje o dav sagl na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji JKP Mediana

