
 На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', 
број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), 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) и члана 7. Одлуке о службама града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 143/2016 и 39/2017 - други пропис),  

 
 Градско веће Града Ниша на седници одржаној 30.11.2020. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА  

СЛУЖБЕ ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 

 
 
 
 I  Поставља се Зоран Тодоровић, дипломирани правник, за вршиоца 
дужности начелника Службе за послове Градоначелника.  
 
 
 II  Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша". 
 
 
 
 
Број: 992-1/2020-03 
У Нишу, 30.11. 2020. године 
 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 
 

Драгана Сотировски 
 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 

 Сања Милијић Милојковић, дипломирани правник, поднела је оставку на 

функцију начелника Службе за послове Градоначелника, број 3758/2020-01 од  

30.11.2020. године. 

Имајући у виду наведену чињеницу, Градоначелница Града Ниша донела је 
Решење о престанку функције начелника Службе за послове Градоначелника број 
3759/2020-01 од 30.11.2020. године.  
 
      Чланом 7. Одлуке о службама града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 

143/2016 и 39/2017 - други пропис) прописано је, између осталог, да радом Службе 

за послове Градоначелника руководи начелник Службе кога поставља Градско 

веће. 

    За начелника у Служби за послове Градоначелника, може бити постављено 

лице које има стечено високо образовање из области природно- математичке 

науке,друштвено–хуманистичке науке или техничко-технолошке 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. 

            Зоран Тодоровић, рођен је 16.06.1965. године. По професији је 

дипломирани правник. Радно искуство у струци стекао  је на пословима од 1991. -

1992. године у „Штедиoници” на правним и финансијским пословима.Од 1995. до 

2015. године био је запослен на НТВ-у на пословима уредника а од тога 4 године 

на месту Главног и одговорног уредника. Од 2015 - 2016.године  обављао је 

послове секретара основне школе у Сићеву и Островици. Од 2017. године 

надаље, обављао је правне послове у установи културе, као и у државној управи и 

локалној самоуправи. Говори енглески језик. 

На основу свега наведеног, Зоран Тодоровић, дипломирани правник,  

поставља се за вршиоца дужности начелника Службе за послове Градоначелника.  

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 

                                                            ПРЕДСЕДНИЦА 

  

                                                     Драгана Сотировски 


