
 
 
 На основу члана 41. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016) 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 од 24.05.2017. године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I Даје се сагласност Љубиши Јанићу, начелнику Градске управе града Ниша, 
за обављање додатног рада, ван радног времена, на Машинском факултету 
Универзитета у Нишу, на пословима секретара Факултета. 

II Решење доставити: Љубиши Јанићу, начелнику Градске управе града Ниша, 
Машинском факултету Универзитета у Нишу, Градској управи Града Ниша – 
Секретаријату за послове управе и грађанска стања, Градској управи Града Ниша – 
Служби начелника Градске управе и архиви Градског већа Града Ниша. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 40. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама 
локалне самоуправе прописано је да службеник може, уз писмену сагласност 
послодавца, ван радног времена да ради за другог послодавца ако додатни рад није 
забрањен посебним законом или другим прописом, ако не ствара могућност сукоба 
интереса или не утиче на непристрасност рада службеника, а чланом 41. да о 
додатном раду службеника на положају одлучује орган наделжан за његово 
постављење.  

Градско веће Града Ниша поставило је Љубишу Јанића за начелника Градске 
управе Града Ниша. 

Љубиша Јанић, начелник Градске управе града Ниша, упутио је Градском већу 
Града Ниша, Захтев за сагласност за обављање додатног рада, број 648/2017-03 од 
17.05.2017. године, на пословима секретара Машинског факултета Универзитета у 
Нишу. 

Градско веће Града Ниша, на основу наведеног, а имајући у виду да 
обављање послова секретара Машинског факултета Универзитета у Нишу не ствара 
сукоб интереса, нити може утицати на непристрасност рада на радном месту 
начелника Градске управе града Ниша, даје сагласност Љубиши Јанићу за 
обављање додатног рада,на Машинском факултету Универзитета у Нишу, на 
пословима секретара Факултета. ван радног времена у Градској управи Града Ниша, 
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