
                       
 
 
На основу члана 25. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа 

„Градска топлана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 51/2013-
пречишћен текст), тачке 2. и 3. Одлуке о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину 
(„Службени лист Града Ниша“, број 106/2015) и члана 72. Пословника о 
раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
1/2013), 

Градско веће Града Ниша на седници одржаној  24.03.2016. године 
доноси 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 
I 
 

Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у ЈКП „Градска топлана“ Ниш број 03-1148/4 од 
03.03.2016. године. 

 
 

II 
 
 

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

 
 
Број: 384-3/2016-03 
У Нишу,  24.03.2016. 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 у ЈКП „Градска 
топлана“ Ниш је члан 25. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа 
„Градска топлана“ Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 51/2013-
пречишћен текст), који прописује да директор предузећа доноси акт о 
систематизацији уз сагласност Градског већа.  

Директор ЈКП „Градска топлана“ Ниш донео је Правилник о 
организацији и систематизацији послова у ЈКП „Градска топлана“ Ниш број 
03-1148/4 од 03.03.2016. 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 максималном броју запослених на 
неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину 
(„Службени лист Града Ниша“, број 106/2015), којом је прописано да за 
календарску 2015. годину број запослених на неодређено време у ЈКП 
„Градска топлана“ Ниш износи 220. Важећим актом о организацији и 
систематизацији било је систематизовано 132 радна места са 311 
извршилаца, док је новим Правилником систематизовано укупно 112 
радних места са 220 извршилаца. Тренутно је у предузећу на неодређено 
време запослено 226 извршилаца укључујући и директора. 

Такође је извршено усклађивање стручне спреме запослених са 
Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", број 76/2005, 
100/2007-аутентично тумачење,  97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 
45/2015-аутентично тумачење и 68/2015). 

Управа за грађанска стања и опште послове је констатовала у 
обавештењу број 376/2016-09 од 08.03.2016. године да је Одлуком о 
максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног 
сектора Града Ниша за 2015. годину за ЈКП ''Градска топлана'' Ниш 
предвиђено 220 запослених на неодређено време, као и да је Правилником 
систематизовано 112 радних места са 220 извршилаца.  

Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Градска 
топлана“ 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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