
 На основу члана 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017 и 
113/2017-I - други закон), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008 и 143/2016) и 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), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 29.06.2018. године, донело је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА НИША 
 

 I Ивана Петровић, дипломирани правник, поставља се за вршиоца дужности 
заменика начелника Градске управе града Ниша, на три месеца.   
 II Вршилац дужности заменика начелника Градске управе града Ниша ступа на 
положај даном доношења решења о постављењу на положај.  
 III Вршилац дужности заменика начелника Градске управе града Ниша има сва 
права и дужности заменика начелника.  
 IV Вршилац дужности заменика начелника Градске управе града Ниша потписује 
се са: 
 „ВРШИЛАЦ  ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
НИША“ 
 V Вршилац дужности заменика 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, 113/2017 и 113/2017-I - други 
закон), између осталог, прописано је да Градско веће може поставити вршиоца 
дужности - службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на 
положају. 

Чланом 50 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама 
локалне самоуправе прописано је да се заменик начелника управе поставља под истим 
условима и на исти начин као и начелник управе. 
 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. 

Чланом 67 Статута града Ниша прописано је да начелник градске управе има 
заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју 
дужност. Заменик начелника градске управе се поставља на исти начин и под истим 
условима као начелник градске управе. 

Ивана Петровић рођена је 1980. године у Скопљу, БЈР Македонија. Завршила је 
Гимназију ,,Бора Станковић“ и средњу музичку школу „Стеван Мокрањац“. На Правном 



факултету – Универзитета у Нишу стекла је више образовање у стручном називу 
правник, а на Правном факултету – Универзитета Привредна академија у Новом Саду 
стекла је високо образовање у стручном називу дипломирани правник. 

Радно искуство: 
- 2009-2010. године – адвокатски приправник у Адвокатској канцеларији ,,Стаменковић“; 
- 2011-2012. године – управно-правни послови и послови израде другостепених решења 
у Министарству финансија – Пореској управи – Регионалном центру Ниш; 
- 2013- до септембра 2016. године – послови стварања базе података грађевинског 
земљишта, по налогу начелника послови располагања грађевинским земљиштем у 
својини града, конверзија права коришћења у право својине на грађевинском 
земљишшту уз накнаду, одређивање земљишта за редовну употребу објекта у Управи 
за имовину и инспекцијске послове; 
- од 16.09.2016. до 31.12.2016. године – ,,координатор групе“ у Групи за послове 
отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта у Управи за имовину и 
инспекцијске послове; 
- 01.01.2017 – помоћник шефа Службе за организацију и координацију рада Градске 
управе у Градској Управи – Служби начелника Градске управе; 
- од 23.08.2017. – послови шефа Службе начелника Градске управе по овлашћењу вд 
заменика начелника Градске управе Града Ниша.  

Остала знања и вештине: стручно оспособљена за рад на рачунару, поседује 
ECDL Start Certificate, говори енглески језик. 

 
У циљу стварања неопходних услова за несметан рад Градске управе града 

Ниша,  Градско веће града Ниша доноси Решење о постављењу вршиоца дужности 
заменика 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: Ивани Петровић, Градској управи града Ниша и архиви 
Градског већа Града Ниша. 
 
Број: 806-6/2018-03 
У Нишу, 29.06.2018. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 


