На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“,
број 88/08) 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 14.03.2016. године,
доноси
З А К Љ У Ч А К
I Препоручује се 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.
II У циљу спровођења препоруке из тачке I неопходно је извршити
прерасподелу максималног броја запослених у јавном сектору Града Ниша, по
организационим облицима, утврђеног Одлуком о максималном броју запослених
на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину
(„Службени лист Града Ниша“, број 106/2015) на тај начин што би се број
запослених на неодређено време у ЈКП „Медиана“ Ниш повећао за 30 и износио
би 1017, док би се број запослених на неодређено време у ЈКП „Горица“ Ниш
смањио за исти број и износио би 184, при чему би максималан број запослених
у систему јавног сектора Града Ниша одређен Одлуком Владе РС о максималном
броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему
јавнух служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне
самоуправе за 2015. годину („Службени гласник РС“, број 101/2015) остао
непромењен.
III Закључак доставити: Управи за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај, ЈКП „Медиана“ Ниш и ЈКП „Горица“ Ниш.
Образложење
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.
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