
 На основу члана 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016), сходно члану 
56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), 
члана 85. и 89. Одлуке о Градској управи града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 143/2016), члана 72. и 98. 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 30.12.2016. године, донело је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША 
 
 I Љубиша Јанић, дипломирани правник, поставља се за вршиоца дужности 
начелника Градске управе града Ниша, до постављења начелника Градске управе 
града Ниша на основу јавног конкурса за попуњавање положаја, а најдуже на три 
месеца. 
 II Вршилац дужности начелника Градске управе града Ниша ступа на положај 
даном доношења решења о постављењу на положај, а почиње са радом од 
01.01.2017. године. 
 III Вршилац дужности начелника Градске управе града Ниша има сва права и 
дужности начелника. 
 IV Вршилац дужности начелника Градске управе града Ниша потписује се са: 
 „ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША“ 
 V Вршилац дужности начелника Градске управе града Ниша за свој рад 
одговара Градском већу Града Ниша. 
 VI Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 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, који ће 
обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца. 

Чланом 26. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 
143/2016) прописано је да су органи Града Ниша Скупштина Града, Градоначелник, 
Градско веће и Градска управа. У складу са Статутом Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016) и Одлуком о Градској управи града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 143/2016) образована je Градска управа града 
Ниша, уместо досадашњих једанаест градских управа. 
 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. 
 
 Љубиша Јанић рођен је 1956. године. Дипломирао је на Правном факултету 
Универзитета у Нишу, ужа специјалност - имовинско-правни послови. Има положен 
државни стручни испит.  



 Од 1984. – 1985. године радио је у Секретаријату за народну одбрану општине 
Ниш на радном месту референта.  
 Од 1985. – 1992. године био је помоћник Команданта за позадину у  
Општинском штабу Територијалне одбране Ниш.  
 Од 1992. године обављао је послове помоћника Команданта за позадину 
Општинског штаба у ТО у Нишу у Републичком штабу територијалне одбране 
Републике Србије.  
 Од 1992. – 1997. године радио је у Градској управи Града Ниша, Секретаријату 
за малу привреду, касније Секретаријату за приватно предузетништво, на радним 
местима: виши стручни сарадник, шеф одсека, помоћник секретара секретаријата за 
приватно предузетништво. 
 Од 1997.  – 1998. године био је директор у Привредном друштву „Дрвоукрас“ 
Ниш.  
 Од 1998. – 2008. године обавља послове секретара на Универзитету у Нишу, 
Машински факултет у Нишу. 
 Од 2008. године постављен је за начелника Управе за имовину и инспекцијске 
послове на ком месту се и сада налази. 

Познаје енглески језик, средњи ниво конверзације. Обучен је за рад на 
рачунару, уз опште познавање програма: Microsoft Word, Excel, Internet. 

 
У циљу стварања неопходних услова за почетак рада Градске управе града 

Ниша, у смислу члана 89. Одлуке о Градској управи града Ниша, а у вези са чланом 
85. ове одлуке, имајући у виду да Љубиша Јанић, испуњава услове прописане 
законом и Статутом Града Ниша, Градско веће Града Ниша доноси Решење о 
постављењу вршиоца дужности 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: Љубиши Јанићу, Градској управи града Ниша и архиви 
Градског већа Града Ниша. 
 
 
Број: 2033-1/2016-03 
У Нишу, 30.12.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

  
ПРЕДСЕДНИК 

 
 

Дарко Булатовић 


