На основу члана 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016), члана 56.
Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 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 23.08.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША
I Катарина Митровски, дипломирани правник, поставља се за вршиоца
дужности заменика начелника Градске управе града Ниша, до постављења заменика
начелника Градске управе града Ниша на основу јавног конкурса за попуњавање
положаја.
II Вршилац дужности заменика начелника Градске управе града Ниша ступа на
положај даном доношења решења о постављењу на положај.
III Вршилац дужности заменика начелника Градске управе града Ниша има сва
права и дужности заменика начелника.
IV Вршилац дужности заменика начелника Градске управе града Ниша потписује
се са:
„ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
НИША“
V Вршилац дужности заменика начелника Градске управе града Ниша за свој рад
одговара Градском већу Града Ниша.
VI Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Образложење
Чланом 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016), између осталог, прописано
је да Градско веће може поставити вршиоца дужности - службеника који испуњава
утврђене услове за радно место службеника на положају.
Чланом 50 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама
локалне самоуправе прописано је да се заменик начелника управе поставља под истим
условима и на исти начин као и начелник управе.
Чланом 66. Статута Града Ниша прописано је да радом градске управе руководи
начелник градске управе. За начелника градске управе поставља се лице које има
стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 67 Статута града Ниша прописано је да начелник градске управе има
заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност. Заменик начелника градске управе се поставља на исти начин и под истим
условима као начелник градске управе.
Катарина Митровски рођена је 1981. године у Нишу. Завшила је средњу Правно
– биротехничку школу са стручним називом „правни техничар“. Дипломирала је на

Правном факултету и стекла стручни назив „дипломирани правник“. Има положен
државни стручни испит.
У периоду од августа 2005. године до марта 2007. године, радила је у заштитној
радионици Штамапарија ДП „Вук Караџић“ Ниш, где је обављала правне послове.
У периоду од јула 2007. године до октобра 2007. године, ангажована је по уговору
о обављању привремених и повремених послова за обављање послова правне помоћи
особама са инвалидитетом и комуникацију између запослених у Градској управи и
странака – глувих и наглувих лица.
У Градској управи града Ниша, као дипломирани правник обављала послове
следећих радних места:
За радне односе и опште послове од 05.10.2007. године до 29.04.2009. године;
Послови правне помоћи особама са инвалидитетом и превођење на знаковни
језик од 30.04.2009. године до 31.03.2011. године;
Правни послови у остваривању права особа са инвалидитетом од 30.04.2011.
године до 31.03.2015. године;
Координатор за послове управљања људским ресурсима у Градској управи од
01.04.2015. године од 10.07.2016. године;
Помоћник начелника Управе од 11.07.2016. године до 15.09.2016. године;
Руководилац Сектора за грађанска стања од 16.09.2016 до 31.12.2016. године;
Шеф Службе начелника Градске управе од 05.01.2017. године, на ком месту се и
сада налази.
Члан је мреже и сарадник на пројекту „Управљање људским ресурсима у
локалној самоуправи“ који се спроводи у сарадњи са Министарством државне управе и
локалне самоуправе, СКГО и Канцеларијом Савета Европе у Београду. Сарадник је и
тренер Агенције за борбу против корупције, у делу који се односи на етику и интегритет
у јавној администрацији. Завршен курс из области јавних политика Европске уније, на
Правном факултету у Нишу. Решењем министра правде Републике Србије, именована
је за сталног судског тумача за знаковни језик, за подручје Вишег суда у Нишу, и
уписана у регистар сталних судских тумача. Добро влада енглеским језиком, завршен
курс основног нивоа познавања италијанског језика, познавање оперативног система
Windows.
У циљу стварања неопходних услова за несметан рад Градске управе града
Ниша, Градско веће града Ниша доноси Решење о постављењу вршиоца дужности
заменика начелника Градске управе града Ниша.
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: Катарини Митровски, Градској управи града Ниша и архиви
Градског већа Града Ниша.
Број: 1043-4/2017-03
У Нишу, 23.08.2017. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
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