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 На основу члана 70. Закона о радним односима у државним органима  
(„Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91, 39/02 ..... 21/16), члана 60. Статута 
Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број  88/2008) и 72. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број  1/2013),  
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 30.062016. године, донело 
је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НИША 

 
 
 

I Нађи Марковић, дипломираном правнику, утврђује се престанак функције 
секретара Градског већа Града Ниша, због подношења оставке. 
 

II Именована има права распоређивања на радно место у Служби за 
послове Градског већа, које одговара њеној стручној спреми и радним 
способностима. 

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

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
  



 
 
 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ е 
 
 
 

 Решењем о постављењу секретара Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 54/2012) Нађа Марковић, дипломирани правник, 
постављена је за секретара Градског већа Града Ниша. 
 Чланом 60. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008) прописано је да Градско веће може, на предлог Градоначелника, 
разрешити секретара и пре истека мандата. 

Нађа Марковић, дипломирани правник, поднела је оставку на функцију 
секретара Градског већа Града Ниша, дана 30.06.2016. године. 
 У складу са чланом 70. Закона о радним односима у државним органима  
(„Службени гласник РС“, број 48/91, 66/91 ..... 21/16) којим је прописано да 
изабрано лице на сталној функцији које буде разрешено функције и постављено 
лице које по истеку мандата не буде поново постављено или које у току трајања 
мандата буде разрешено могу се распоредити на радна места у истом органу која 
одговарају њиховој стручној спреми и радним способностима, Нађа Марковић, 
дипломирани правник, са 13 година радног искуства у управама и службама Града 
и положеним стручним испитом за рад у органима управе, поднела је захтев за 
распоређивање у Служби за послове Градског већа, број 697/2016-03 од 
30.06.2016. године.  
 На основу наведеног, Градско веће Града Ниша одлучило је као у 
диспозитиву овог решења. 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Проф. др Зоран Перишић 
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