
 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 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 27.03.2017. године, донело је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОДУЖЕЊУ СТАТУСА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША 
 
 I Љубиши Јанићу, дипломираном правнику, продужава се статус вршиоца 
дужности начелника Градске управе града Ниша, до постављења начелника Градске 
управе града Ниша на основу јавног конкурса за попуњавање положаја, најдуже још 
три месеца. 
 

II Љубиша Јанић, вршилац дужности начелника Градске управе града Ниша, 
који у складу са Решењем о постављењу вршиоца дужности начелника Градске 
управе града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 157/2016), има сва права и 
дужности начелника, наставља са радом, до постављења на положај начелника 
Градске управе града Ниша, по спроведеном јавном конкурсу.  
  

III Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Решењем Градског већа Града Ниша о постављењу вршиоца дужности 
начелника Градске управе града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 157/2016), 
Љубиша Јанић, дипломирани правник, постављен је за вршиоца дужности 
начелника Градске управе града Ниша, до постављења начелника Градске управе 
града Ниша на основу јавног конкурса за попуњавање положаја, на три месеца. 
 Љубиша Јанић, ступио је на положај вршиоца дужности начелника Градске 
управе града Ниша даном доношења решења о постављењу на положај, а почео је 
са радом 01.01.2017. године. 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 17. марта 2017. године, 
донело је Одлуку о расписивању јавних конкурса за попуњавање положаја 
начелника и заменика начелника Градске управе града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 21/2017). 
 Дана 21.03.2017. године, објављени су Јавни конкурси за попуњавање 
положаја начелника и заменика начелника Градске управе града Ниша на званичној 
интернет адреси Града Ниша, као и Обавештење о расписивању Јавних конкурса за 
попуњавање положаја начелника и заменика начелника Градске управе града Ниша 
у Дневним новинама „Danas“. 
 С обзиром на то, да није окончан јавни конкурс за попуњавање положаја 
начелника Градске управе града Ниша, сходно члану 56. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 
бр. 21/2016), Љубиши Јанићу, дипломираном правнику, продужава се статус 
вршиоца дужности начелника Градске управе града Ниша, до постављења 
начелника Градске управе града Ниша на основу јавног конкурса за попуњавање 
положаја, најдуже још три месеца. 
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси Решење о продужењу 
статуса 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: 408-3/2017-03 
У Нишу,  27.03.2017. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША  
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
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	3 Resenje o produzenju statusa VD nacelnika GU

