
 На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 
21/2016), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 
и 143/2016), члана 2. и 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 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о допунама Решења о образовању Жалбене комисије 

 
 

 
I У Решењу о образовању Жалбене комисије („Службени лист Града Ниша“, 

број 124/2016) у тачки I, после треће алинеје, додају се алинеје које гласе: 
 
 „− Весна Нешић, дипломирани правник, за члана Жалбене комисије 

 − Милан Златановић, дипломирани правник, за члана Жалбене комисије“ 
 
II Ово решење објавити у „Службеном листу града Ниша.“ 

 
Број: 1043-6/2017-03 
У Нишу, 23.08.2017. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Чланом 172. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ број 21/2016) прописано 
је да је жалбена комисија у јединици локалне самоуправе колегијални орган који у 
другом степену одлучује о жалбама службеника. 

Жалбена комисија је у свом раду самостална и ради у саставу од три члана. 
Најмање два члана жалбене комисије морају да имају 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, са најмање пет година радног искуства у 
струци. 
 На основу наведеног, образована је Жалбена комисија у Граду Нишу у саставу 
Јасмина Марјановић, дипломирани правник, за председника Жалбене комисије и за 
чланове Иван Ђорђевић, дипломирани правник и Снежана Јовановић, дипломирани 
правник. 
 У мишљењу Министарства државне управе и локалне самоуправе, број: 011-
00-447/2016-20 од 09.12.2016. године, између осталог је наведено да Веће, у складу 
са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, може да именује и већи број чланова жалбене комисије, а да ће при 
раду и одлучивању о конкретним жалбама, жалбена комисија ради у саставу од три 
члана. Даље се у мишљењу наводи и могуће изузеће члана жалбене комисије у 
складу са законом, и да у тој ситуацији мора постојати бар још један члан који ће 
омогућити да жалбена комисија ради у саставу од три члана. 
 Имајући у виду да Жалбена комисија мора да ради и одлучује по жалбама у 
саставу од три члана, а узимајући у обзир могућност, да један од чланова Жалбене 
комисије буде спречен да учествује у раду Жалбене комисије, приступа се допуни 
Решења о образовању Жалбене комисије. 
 На основу наведеног, за чланове Жалбене комисије одређују се и Весна 
Нешић, дипломирани правник и Милан Златановић, дипломирани правник. 
 Весна Нешић, Помоћник секретара за Сектор за послове управе у Градској 
управи Града Ниша – Секретаријату за послове управе и грађанска стања по 
професији је дипломирани правник, са положеним стручним испитом за рад у 
органима државне управе. Радно искуство: Секретаријат за општу управу Градске 
управе града Ниша, у периоду од 2002. године до 2005. године - распоређена на 
радним местима – за послове радних односа и за радне односе и опште послове; 
Одсек за прописе, послове са градским управама и службама у Кабинету 
Градоначелника Града Ниша, у периоду од 2005. до 2009. године - распоређена на 
радним местима – за послове координације са градским управама и службама; 
Управа за грађанска стања и опште послове, у периоду од 2009. до 2010. године -  
шефа Одсека за радне односе и опште послове, а затим распоређена за помоћника 
начелника Управе за грађанска стања и опште послове и руководиоца Сектора за 
радне односе и опште послове и канцеларијске послове. Почев од 2017 године 
налази се на месту помоћника секретара за Сектор за послове управе у 
Секретаријату за послове управе и грађанска стања у Градској управи Града Ниша.   
 Милан Златановић, шеф Одсека за нормативно-правне послове и сарадњу са 
грађанима у Служби за послове Градског већа, по професији је дипломирани 
правник, са положеним стручним испитом за рад у органима државне управе. Радно 



искуство: Републички фонд за здравствено осигурање, у периоду од 2007. до 2008. 
године – приправник волонтер, Републички фонд за здравствено осигурање, у 
периоду од 2008. до 2009. године – самостални стручни сарадник за остваривање 
права из области здравственог осигурања, Служба за послове Градског већа, у 
периоду од 2010. до 2014. године – стручни сарадник за обављање послова 
припреме, одржавања и реализације колегијума, седница Градског већа и радних 
тела Градског већа; стручни сарадник за обављање нормативно-правних, управних и 
управно надзорних послова; стручни сарадник за обављање послова грађанске 
иницијативе и пријема грађана; стручни и виши стручни сарадник за обављање 
послова координације припреме, одржавања и реализацију колегијума и седница 
Градског већа; у периоду од 2014. до 2016. године, шеф Одсека за приступ 
информацијама од јавног значаја, права јавности и грађана, почев од 2017. године, 
шеф Одсека за нормативно-правне послове и сарадњу са грађанима. У периоду од 
2010. до 2014. године – судија поротник Вишег суда у Нишу. Додатно образовање из 
области локалне самоуправе, унапређења механизама и одговорности у јавним 
финансијама, увођења програмског буџета на локалном нивоу, управљања 
локалним економским развојем, припремом предлога пројеката у складу са ЕУ 
процедурама. 

На основу наведеног, у складу са чланом 173. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Градско веће Града 
Ниша доноси Решење о допунама Решења о образовању Жалбене комисије. 

 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 


