
 На основу члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени 
лист Града Ниша", број  101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011),  
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 19.07.2012. године, донело је следећи 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 I Градско веће Града Ниша обавезује директоре јавних предузећа, јавних 
комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град Ниш да не заснивају радни 
однос на неодређено или одређено време, нити ангажују лица по основу уговора о делу 
и уговора о обављању привремених и повремених послова, до усвајања извештаја о 
раду и пословању јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и установа чији је 
оснивач Град Ниш за 2011. годину на Скупштини Града Ниша. 
 
 II Градско веће Града Ниша обавезује начелнике да не заснивају радни однос на 
неодређено или одређено време, нити ангажују лица по основу уговора о делу и 
уговора о обављању привремених и повремених послова у управама и службама Града 
као и управама градских општина. 
 
 III У управама и службама Града као и управама градских општина, јавним 
предузећима, јавним комуналним предузећима и установама чији је оснивач Град Ниш, 
извршиће се преиспитивање запошљавања лица и заснивања уговорних односа, у 
периоду од 06.05.2012. године до 19.07.2012. године. 
 
 Обавезују се директори јавних предузећа, јавних комуналних предузећа и 
установа чији је оснивач Град и начелници управа и служби Града и управа градских 
општина да до 20.07.2012. године доставе Градском већу Града Ниша спискове 
запослених  и радно ангажованих лица у наведеном периоду. 
 
 IV Налаже се ресорним управама и службама Града и управама градских 
општина да прате реализацију овог решења и да о томе поднесу извештаје Градском 
већу Града Ниша.  
 

V Решење доставити: Градоначелнику, директорима јавних предузећа, јавних 
комуналних предузећа и установа чији је оснивач Град Ниш, начелницима управа и 
служби Града и начелницима управа градских општина. 
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