
 На основу члана 49., 51., 53., 54. и 55. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/2016), члана 56. Статута Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), члана 85. и 89. Одлуке о Градској управи града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 143/2016) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 30.12.2016. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 I Драгану Карличићу, дипломираном правнику, утврђује се престанак мандата начелника 
Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, пре истека мандата, са даном 
31.12.2016. године, због укидања органа - Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне 
средине. 

II Драган Карличић има право да у Градској управи Града Ниша буде распоређен на друго 
радно место за које испуњава услове. 
 III Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 49. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(''Службени гласник РС'', број 21/2016) и чланом 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008 и 143/2016) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелника управе и 
заменика начелника управе. 

Решењем Градског већа Града Ниша о постављењу начелника Управе за привреду, одрживи 
развој и заштиту животне средине („Службени лист Града Ниша“, број 17/2014), Драган Карличић, 
постављен је за начелника наведене управе, на период од 5 година. 

Сходно члану 198. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, почев од 01.12.2016. године, начелник Управе за привреду, одрживи развој и заштиту 
животне средине је службеник на положају, коме припадају права прописана законом. 

У складу са Статутом Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016) и 
Одлуком о Градској управи града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 143/2016) образована је 
Градска управа града Ниша, уместо досадашњих једанаест градских управа и Решењем Градског већа 
Града Ниша, Љубиша Јанић постављен је за вршиоца дужности начелника Градске управе града Ниша, 
број 2033-1/2016-03 од 30.12.2016. године. 

Чланом 85. Одлуке о Градској управи града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 143/2016) 
прописано је да начелници градских управа Града Ниша за поједине области, као и њихови заменици, 
настављају са радом и руковођењем у тим градским управама до постављења вршиоца дужности 
начелника Градске управе Града Ниша. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси Решење којим се Драгану Карличићу, 
дипломираном правнику, утврђује престанак положаја начелника Управе за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине, пре истека мандата, са даном 31.12.2016. године, због укидања органа - 
Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и признаје право да буде распоређен у 
Градској управи Града Ниша, на друго радно место за које испуњава услове. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења жалба није допуштена, али се тужбом 
може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 
Тужба се предаје непосредно или препорученом пошиљком, на адресу суда: ул. Немањина бр.9, 11000 
Београд. 
 Решење доставити: Драгану Карличићу, Управи за грађанска стања и опште послове и архиви 
Градског већа Града Ниша. 
 
Број: 2033-14 /2016-03 
У Нишу, 30.12.2016. године 
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