
 
 На основу члана 23. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене 
услуге "Нишстан" Ниш ("Службени лист Града Ниша" број 51/2013 - 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 03.10.2014. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
I 

 
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о организацији и систематизацији 

радних места  Јавног предузећа за стамбене услуге "Нишстан" Ниш бр. 01- 5453 
од 25.09.2014. године, који је донео директор Јавног предузећа за стамбене услуге 
"Нишстан" Ниш.  
 
 
                                                                     II 
 
 

Решење доставити Јавном предузећу за стамбене услуге "Нишстан" Ниш, 
Управи за имовину и инспекцијске послове и архиви Градског већа Града Ниша.  
 
.  
 
 
      
Број: 1468-15/2014-03 
У Нишу, 03.10.2014. године 
 
 
 
 
                                       ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Љубивоје Славковић, дипл. правник 

 
 
 



 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

  
 Статутом ЈП за стамбене услуге "Нишстан"  Ниш бр. 01-2944/3 од 
31.05.2013. године регулисано је да се унутрашња организација Предузећа уређује 
општим актом о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака. 
На основу члана 56. Статута Јавног предузећа за стамбене услуге "Нишстан" Ниш 
директор Предузећа доноси акт о систематизацији, уз сагласност Градског већа 
Града Ниша. 

Законом о изменама и допунама Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.  
75/14) је регулисано да је послодавац дужан да Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места усагласи са одредбама овог Закона.  

Директор Јавног предузећа за стамбене услуге "Нишстан" Ниш је донео 
Правилник о организацији и систематизацији радних места  Јавног предузећа за 
стамбене услуге "Нишстан" Ниш бр. 01- 5453 од 25.09.2014.  године и доставио га 
Градском већу  Града Ниша на сагласност. 

Правилником о организацији и систематизацији радних места  Јавног 
предузећа за стамбене услуге "Нишстан" Ниш, поред усаглашавања са законским 
одредбама, извршена је и рационализација радних места, чиме се постиже боља 
организација и постижу бољи резултати рада.   

Предложеним Правилником је укинут Сектор изградње са Службом 
пројектовања и Службом припреме и изградње, док је Служба продаје проширена 
Службом наплате потраживања, чиме се очекује побољшање степена наплате за 
извршене услуге и послове. 

Такође је смањен  укупан број предвиђених извршилаца на 252, јер је до 
сада важећим Правилником  било планирано  318 предвиђених извршилаца. 

Планирани број запослених у 2014. години, на основу Програма пословања 
ЈП за стамбене услуге "Нишстан"  Ниш за 2014. Годину,  је 180 и исти се неће 
мењати. 

Имајући у виду да је Правилник о организацији и систематизацији радних 
места  Јавног предузећа за стамбене услуге "Нишстан" Ниш бр. 01- 5453 од 
25.09.2014. године сачињен у складу са важећим законским прописима и пратећом 
нормативом, као и да је у складу са политиком запошљавања утврђеном 
Програмом пословања ЈП за стамбене услуге "Нишстан"  Ниш за 2014. годину, на 
који је сагласност дала Скупштина Града Ниша број 06-48/2014-29-02 од 
03.02.2014. године, Управа за имовину и инспекцијске послове предлаже 
доношење решења као у диспозитиву.  
 
 
 
 
                                                                 УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И  
                                                                        ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
                                                                                     НАЧЕЛНИК 
 
                                                                    Љубиша Јанић, дипл. правник 
 


