
 На основу члана 97. и 110. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС", бр. 21/2016) и члана 96. 
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 24.05.2017. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I Градско веће Града Ниша није извршило избор кандидата за попуњавање 
положаја заменика начелника Градске управе града Ниша са Листе кандидата коју је 
доставила Конкурсна комисија за избор начелника и заменика начелника Градске 
управе града Ниша, Записник број 222-7/2017-03 од 25. априла 2017. године. 

II Градско веће Града Ниша констатује да Јавни конкурс за попуњавање 
положаја заменика начелника Градске управе града Ниша, број 363-12-2/2017-03 од 
17.03.2017. године, није успео, с обзиром на то да није донета одлука о избору 
кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе кандидата за попуњавање 
положаја заменика начелника Градске управе града Ниша. 
 III Ово решење са образложењем објавити на званичном сајту Града Ниша 
www.ni.rs  
 IV Решење доставити свим кандидатима који су поднели пријаве за 
попуњавање положаја заменика начелника Градске управе града Ниша. 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 
 Чланом 97. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама 
локалне самоуправе прописано је да Веће није обавезно да изврши избор кандидата 
са листе за избор, али је дужно да о разлозима за то обавести све учеснике конкурса 
писаним путем и на интернет презентацији јединице локалне самоуправе, а чланом 
110. да јавни конкурс није успео ако Градско веће не доносе одлуку о избору 
кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе кандидата.. 

Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске управе 
града Ниша, број 363-12-2/2017-03 од 17.03.2017. године, објављен је на званичном 
сајту Града Ниша 21.03.2017. године, http://www.ni.rs/konkursi/, а у Дневним новинама 
„Данас“, које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије, дана 
21.03.2017. године, објављено је обавештење о расписивању јавног конкурса за 
попуњавање положаја начелника Градске управе Града Ниша и адреса интернет 
презентације на којој је објављен конкурс. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс истекао је дана 05.04.2017. 
године. 

На Јавни конкурс за попуњавање положаја заменика начелника Градске 
управе града Ниша пристигле су укупно четири пријаве: Мирјане Поповић, пријава 
број 111-2/1-2017-03 од 29.03.2017. године, Милана Паунковића, пријава број 111-
2/2-2017-03 од 04.04.2017. године, Миљана Петровића, пријава број 111-2/3-2017-03 
од 05.04.2017. године и Ивана Јовановића, пријава број 111-2/4-2017-03 од 
05.04.2017. године. 

Кандидату Ивану Јовановићу из Ниша Конкурсна комисија је пријаву одбацила 
Закључком, број 111-2/4-2017-03 од 18.04.2017. године, јер уз пријаву није приложио 
све потребне доказе. 

Конкурсна комисија је прегледала приспеле пријаве и доказе које су кандидати 
уз пријаву доставили, спровела изборни поступак међу оним кандидатима који су уз 
пријаву доставили сва тражена документа по конкурсу и који испуњавају услове за 
заменика начелника Градске управе града Ниша, сачинила Записник, број 222-

http://www.ni.rs/
http://www.ni.rs/konkursi/


7/2017-03 од 25.04.2017. године и доставила Листу кандидата који су са најбољим 
резултатима испунили мерила за избор за попуњавање положаја заменика 
начелника Градске управе града Ниша, на коју је уврстила:  

 
1. Мирјану Поповић – просечна оцена: 2,85 
2. Милана Паунковића – просечна оцена: 2,85 

 
Кандидату Миљану Петровићу није рачуната просечна вредност оцена, јер су 

сви чланови Комисије, појединачно, одговор кандидата на једно од питања из знања 
области система локалне самоуправе, оценили оценом 1, док је кандидату Ивану 
Јовановићу из Ниша одбачена пријава Закључком Конкурсне комисије, јер уз пријаву 
није приложио све потребне доказе. 

С обзиром на то да је Конкурсна комисија оценила кандидате са истом 
просечном оценом – 2,85, Градско веће Града Ниша није у остављеном року, који је 
истекао 12.05.2017. године, извршило избор кандидата за попуњавање положаја 
заменика начелника Градске управе града Ниша, а у складу са чланом 97. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе којима је 
прописано да Веће није обавезно да изврши избор кандидата са листе за избор. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша, у складу са својим 
надлежностима, доноси решење као у диспозитиву. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења жалба није допуштена, 

али може да се покрене управни спор пред Управним судом у Београду, Немањина 
9, у року од 30 дана од дана достављања решења кандидатима. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Мирјани Поповић, Милану Паунковићу, Миљану 
Петровићу, Ивану Јовановићу, Градској управи града Ниша – Служби начелника 
Градске управе, Градској управи града Ниша – Секретаријату за послове управе и 
грађанска стања и архиви Градског већа Града Ниша 

 
Број: 686-13/2017-03 
У Нишу, 24.05.2017. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 

Дарко Булатовић  


