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ГРАД НИШ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 
1. 

На основу члана 51. став 1. тачка 1. Закона 
о запосленима у аутономним покрајинама и 
jeдиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-
др.закон, 95/2018 и 114/2021), члана 56. Статута 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019) и  члана 72. 
Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 
95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 117/2020)  

Градско веће Града Ниша, на седници 
одржаној 05.01.2023. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ 

ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА  

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ И 

ОДРЖИВИ РАЗВОЈ  

 
I УТВРЂУЈЕ СЕ Ружици Ђорђевић, 

дипломираној правници, престанак рада на 
положају вршиоца дужности начелника Градске 
управе за имовину и одрживи развој, са 
05.01.2023. године. 

II Ружица Ђорђевић, дипломирана 
правница, распоредиће се код послодавца на 
радно место за које испуњава услове. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е  

Чланом 51. став 1. тачка 1. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
jeдиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-
др.закон, 95/2018 и 114/2021), прописано је да 

службенику престаје рад на положају протеком 
времена на које је постављен. 

Чланом 54. став 1. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе,  прописано је 
да службеник коме је престао рад на положају 
из разлога утврђених чланом 51. тач. 1), 2) и 10) 
овог закона има право да код послодавца буде 
распоређен на друго радно место за које 
испуњава услове. 

Решењем Градског већа Града Ниша, број 
1091-12/2022-03 од 25.10.2022. године, Ружица 
Ђорђевић постављена је за вршиоца дужности 
начелника Градске управе за имовину и одрживи 
развој.  

С обзиром на то, да је испуњен један од 
услова за престанак рада на положају, прописаних 
чланом 51. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 
113/2017-др.закон, 95/2018 и 114/2021), Градско 
веће Града Ниша доноси Решење о престанку 
рада на положају вршиоца дужности начелника 
Градске управе за имовину и одрживи развој 
Ружици Ђорђевић.  

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 
овог решења жалба није допуштена, али се 
тужбом може покренути управни спор пред 
Управним судом у Београду, у року од 30 дана од 
дана достављања решења странци. 

Решење доставити: Ружица Ђорђевић, 
Градској управи за органе Града и грађанска 
стања, Градској управи за финансије, Градској 
управи за имовину и одрживи развој и архиви 
Градског већа Града Ниша. 

 
Број: 13-3/2023-03 
У Нишу, 05.01.2023. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
ПРЕДСЕДНИЦА 

Драгана Сотировски, с.р. 



 
 
 
 
 
Страна 2  Број 2                                     СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                       5. јануар 2023. године 
 

 

 

 

 

2. 

  
На основу члана 4. став 5., члана 48. став. 
3.,члана 49. став 2., чланова 97-100 и члана 170. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и jeдиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I-
други закон 95/2018 и 114/2021), члана 56. став 1. 
тачка 12) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број, 129/2007, 83/2014 – 
др. Закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018 и 
111/2021)  члана 67. став 1 тачка. 7)  Статута 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008, 143/2016 и 18/2019),  
 Градско веће Града Ниша, на седници 
одржаној 05.01.2023. године, донело је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ НА ПОЛОЖАЈ 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА 

ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - 

ПОЛОЖАЈ У I ГРУПИ 

 
 I РУЖИЦА ЂОРЂЕВИЋ, дипломирана 
правница, поставља се за начелника Градске 
управе за имовину и одрживи развој, положај у  I 
групи, на пет година.  
 II Ружица Ђорђeвић, ступа на положај 
начелника Градске управе за имовину и одрживи 
развој даном доношења  решења о постављењу 
на положај. 
 III Oво Решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“ и на интернет презентацији Града 
Ниша www.ni.rs . 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Градско веће Града Ниша на седници 
одржаној 24.11.2022. године донело је Решење о 
образовању Конкурсне комисије за избор 
начелника Градске управе за друштвене 
делатности и Градске управе за имовину и 
одрживи развој, број 1214-7/2022-03 у саставу: 
Марија Брајдић, Градски правобранилац, Тања 
Обрадовић, Главни урбаниста Града Ниша и 
Марина Митић, самостални саветник на 
пословима управљања људским ресурсима. 
Чланови Комисије изабрали су  30.11.2022. године 
за председника Марију Брајдић.  
             Градско веће Града Ниша на седници 
одржаној 30.11.2022. године донело Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за попуњавање 
положаја начелника Градске управе за имовину и 
одрживи развој 1241-3/2022-03, те је Јавни конкурс 
за попуњавање положаја начелника Градске 
управе за имовину и одрживи развој, расписан и 
објављен интернет презентацији Града Ниша 
www.ni.rs дана 01.12.2022. године, а обавештење 

о расписаном конкурсу са адресом интернет 
презентације Града Ниша www.ni.rs на којој је 
Јавни конкурс објављен, објављено је истог дана у 
дневном листу НДН „Српски телеграф“. Рок за 
подношење пријаве био је 15 дана од дана 
оглашавања Обавештења у НДН „Српски 
телеграф“.  
 Текстом конкурса, утврђени су услови које 
кандидат који подноси пријаву морају да 
испуљавају  као и начин и поступак избора. 
 По истеку рока за подношење пријава на 
јавни конкурс, Конкурсна комисија за избор 
начелника Градске управе за имовину и одрживи 
развој, на седници одржаној 29.12.2022. године 
године констатовала је да је на Јавни конкурс за 
попуњавање положаја начелника Градске управе 
за имовину и одрживи развој, приспела једна 
пријава коју је поднела Ружица Ђорђевић. 
Комисија је констатовала да је поднета пријава 
благовремена, допуштена, разумљива и потпуна и 
да су уз пријаву приложени сви потребни докази 
предвиђени Јавним конкурсом. 
 Конкурсна комисија је на истој седници, 
пошто је погледала приспелу пријаву и поднете 
доказе, констатовла да кандидат Ружица 
Ђорђевић, испуњава оглашене услове за рад на 
положају начелника Градске управе за имовину и 
одрживи развој  на основу члана 104. став 1. 
Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и jeдиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I-
други закон 95/2018 и 114/2021) и члана 16. 
Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса 
попуњавања радних места  у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 
95/2016). 
 Одредбом члана 100. Закона о 
запосленима, у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, прописано је да 
се на остала питања спровођења јавног конкурса, 
за попуну положаја примењују одредбе овог 
Закона о јавном конкурсу при попуњавању 
извршилачких радних места. 
 У изборном поступку дана 5.1.2023. године, 
Конкурсна комисија је обавестила кандидата о 
времену провере и оцењивању, и то дигиталне 
писмености, проверу пословне комуникације, 
извршила проверу и оцењивање општих 
функционалних компетенција и проверу и 
оцењивање посебних функционалних 
компетенција за радно место начелника Градске 
управе за имовину и одрживи развој, а на начин 
прописан Јавним конкурсом. 
 По окончаном изборном поступку, Конкурсна 
комисија за спровођење поступка попуњавање 
положаја – начелника Градске управе за имовину 
и одрживи развој, на основу члана --- став 3 и 
члана 105. став 1. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и jeдиницама локалне 
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самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 
113/2017, 113/2017-I-други закон 95/2018 и 
114/2021) и члана 23. став 1. Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 
95/2016), сачинила је: Листу за избор кандидата 
број 1236-7/2022-03 од 05.01.2023. године,  и са 
Записницима о предузетим радњама у току 
изборног поступка, број 1236-1-1/2022-03 од 
30.11.2022. године, број 1236-4-1/2022-03 од 
29.12.2022. године и број 1236-6/2022-03 од 
05.01.2023. године и доставила Градском већу 
Града Ниша  дана 05.01.2023. године 
документацију, ради доношења Одлуке о избору 
кандидата. Oбављен је и завршни разговор са 
кандидатом. Из израчунатих просечних оцена, 
Конкурсна комисија је израчунала да је коначна 
просечна оцена кандидата Ружице Ђорђевић, 
дипломиране правнице, оцена 3,00.  
 Одредбом члана 4. став. 5. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
jeдиницама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I-
други закон 95/2018 и 114/2021),  прописано је да 
за службенике на положају у аутономним 
покрајинама, јединицима локалне самоуправе, 
права и дужности у име послодавца врши орган 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе надлежан за постављење службеника 
на положају. 
            Чланом 48. став 3. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицима локалне 
самоуправе положај у смислу овог закона је радно 
место начелника градске управе . 
            Чланом 49. став 2. истог закона прописано 
је да градско, односно општинско веће, поставља 
и разрешава начелника управе и заменика 
начелника управе. 
            Чланом 81. став 2. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицима локалне 
самоуправе, прописано је да се положај попуњава 
постављењем, а чланом 94. да се јавни конкурс 
спроводи ради попуњавања радних места.  
            На основу члана 97. наведеног закона, 
Веће доноси одлуку о избору кандидата у року од 
15 дана од дана пријема листе кандидата, а 
чланом 99. став 1. овог закона прописано је да 
службеник ступа на положај даном доношења 
решења о постављењу на положај. 
           Чланом 67. став 1. Статута Града Ниша, 
прописано је да за начелника Градске управе за 
поједину област поставља Градско веће, на 
основу јавног конкурса, на период од пет година. 
 У складу са чланом 99. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицима локалне самоуправе, службеник ступа 

на положај даном доношења решења о 
постављењу на положај. 
 Ружица Ђорђевић је дипломирала на 
Правном факултету Универзитета у Нишу. Радила 
је у Окружном јавном тужилаштву у Нишу, бавила 
се пословима из области адвокатуре. Била  је  
постављена за начелника Управе за дечију, 
социјалну и примарну здравствену, обављала 
послове помоћника начелника за здравствену 
заштиту, изабрана за Саветника за заштиту права 
пацијената Града Ниша. Два пута била је 
постављена за секретара Скупштине Града Ниша. 
Била је постављена за вршиоца дужности 
начелика а потом и вршиоца дужности заменика 
начелника Градске управе за имовину и одрживи 
развој. На основу члана 19. Одлуке о организацији 
градских управа града Ниша и Правилника о 
организацији и систематизацији радних места у 
Градској управи за органе Града и грађанска 
стања, Градској управи за финансије, Градској 
управи за грађевинарство, Градској управи за 
комуналне делатности и инспекцијске послове, 
Градској управи за друштвене делатности, 
Градској управи за имовину и одрживи развој, 
Канцеларији за локални економски развој, 
Правобранилаштву Града Ниша, Канцеларији 
локалног омбудсмана Града Ниша, Буџетској 
инспекцији Града Ниша и Служби за интерну 
ревизију органа и служби Града Ниша испуњава 
услове у погледу радног искуства и има положен 
државни стручни испит.  
 
              На основу напред изнетог, донето је 
решење као у диспозитиву 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења 
није допуштена жалба, али се може покренуути 
управни спор пред Управним судом у Нишу, у року 
од 30 дана од дана доношења решења.   
 
Број: 13-2/2023-03 
У Нишу, 05.01.2023. године 
 
 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

Драгана Сотировски, с.р. 
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Израда:    Град Ниш – Градска управа за органе Града и грађанска стања, Улица Николе Пашића 24 
   Одговорни уредник Соња Марковић, телефон 504-594 (Редакција и Служба претплате)  
   E-mail sluzbenilist@gu.ni.rs   
   Уплатни  рачун 840-742341843-24 позив на број 97 87-521 
Штампа:  Градска управа за имовину и одрживи развој, Николе Пашића 24 Ниш , телефон 504-922 


