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 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08) и члана 
39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/2008, 
4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011), 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 08.03.2012. године, покреће 
 

И Н И Ц И Ј А Т И В У 
 

 I Градско веће Града Ниша покреће иницијативу за измену и допуну Одлуке о организацији 
градских управа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 4/2010 и 25/2010). 
 
 II Налаже се Управи за грађанска стања и опште послове да изради Нацрт одлуке о 
изменама и допунама Одлуке о организацији градских управа Града Ниша, тако да у складу са 
чланом 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007) и 
чланом 67 .Статута Града Ниша („Службени листа Града Ниша“, број 88/2008) пропише, да 
начелник управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност, као и да се заменик поставља на исти начин и под истим 
условима као начелник. 
 
 III Иницијативу доставити: Управи за грађанска стања и опште послове. 
 

Образложење 
 

Чланом 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007) прописано је да начелник општинске управе може имати заменика који га замењује у 
случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника 
општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник. 

 
Чланом 67 .Статута Града Ниша („Службени листа Града Ниша“, број 88/2008) прописано је 

да начелник управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и 
спречености да обавља своју дужност, а што се уређује актом о организацији градских управа. 
Заменик се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.   

 
На основу наведеног, покреће се поступак за измену и допуну Одлуке о организацији 

градских управа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 4/2010 и 25/2010). 
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