
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 

– др. закон и 101/16-др.закон), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 

88/08 и 143/16) и члана 114. и 115. Пословника Скупштине Града Ниша („Службени лист Града 

Ниша“, бр.100/08 – пречишћен текст)  

Градско веће Града Ниша на седници одржаној 28.12.2016. године, доноси 

 

АМАНДМАН  

на Предлог одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину 

 

I  У Предлогу одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину, утврђеног Решењем Градског већа Града Ниша, 

број 1998-13/2016-03 од 22.12.2016. године, у тачки 2. у табели, под редним бројем 5. Градска управа 

града Ниша, број: „745“ замењује се бројем: „746“ и под редним бројем 39. Регионална развојна 

агенција југ ДОО, број: „6“ замењује се бројем: „5“. 

 

 II Овај Амандман постаје саставни део Предлога одлуке о измени Одлуке о максималном 

броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. годину. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Градско веће Града Ниша на седници одржаној 22.12.2016. године утврдило је Предлог Одлуке 

о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора 

Града Ниша за 2015.годину.  

 Овим Амандманом прецизира се укупан број запослених на неодређено време, тако што се 

уместо броја 745, утврђује 746 запослених у Градској управи града Ниша, а уместо 6 запослених у 

Регионалној развојној агенцији ЈУГ ДОО, утврђује укупан број од 5 извршилаца на неодређено време. 

 Укупан број запослених на неодређено време, у систему јавног сектора Града Ниша за 2015. 

годину остаје исти. 

Градско веће Града Ниша подноси овај Амандман, који постаје саставни део Предлога одлуке 

о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавног сектора 

Града Ниша за 2015.годину 

 

Број: 2022-1/2016-03 

У Нишу  28.12.2016. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

      

ПРЕДСЕДНИК 

 

 

Дарко Булатовић 

 


