На основу члана 4. и 97. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС", бр. 21/2016), члана 56. и
66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 други закон и 101/2016 - други закон), члана 67. Статута Града Ниша („Службени
лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 24. Одлуке о Градској управи
града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 143/2016), члана 94. и 96.
Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и Одлуке о расписивању јавних
конкурса за попуњавање положаја начелника и заменика начелника Градске управе
града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 21/2017),
Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 09.05.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
I Љубиша Јанић, дипломирани правник, бира се за начелника Градске управе
града Ниша, на основу спроведног Јавног конкурса за попуњавање положаја
начелника Градске управе града Ниша, број 363-12-1/2017-03 од 17.03.2017. године.
II Љубиша Јанић, дипломирани правник, поставља се за начелника Градске
управе града Ниша, на пет година.
III Начелник Градске управе града Ниша ступа на положај даном доношења
решења о постављењу на положај.
IV Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Oбразложење
Чланом 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе прописано је да за службенике на положају у јединицама
локалне самоуправе, права и дужности у име послодавца врши орган јединице
локалне самоуправе надлежан за постављење службеника на положају, а чланом
97. да Градско веће доноси одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана
пријема листе кандидата.
Чланом 56. Закона о локалној самоуправи прописано је да начелника
општинске управе, односно управе за поједине области поставља општинско веће,
на основу јавног огласа, на пет година, а чланом 66. да се одредбе овог закона које
се односе на општинско веће примењују на градско веће, односно да се одредбе о
општинској управи примењују и на градску управу.
Чланом 67. Статута Града Ниша прописано је да начелника градске управе
поставља Градско веће, на основу јавног конкурса, на период од пет година.
Чланом 24. Одлуке о Градској управи града Ниша прописано је да радом
Градске управе града Ниша руководи начелник кога поставља Градско веће на пет
година, на основу јавног огласа.
На основу члана 95., 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Правилника о организацији и
систематизацији радних места у Градској управи града Ниша, Служби за послове
Скупштине града, Служби за послове Градоначелника, Служби за послове Градског
већа, Канцеларији за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву града
Ниша, Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији града Ниша и Служби
за интерну ревизију органа и служби града Ниша, број 172-2/2017-03 од 14.02.2017.
године), Одлуком о расписивању јавних конкурса за попуњавање положаја

начелника и заменика начелника Градске управе града Ниша покренут је поступак за
попуњавање положаја начелника Градске управе града Ниша.
На основу члана 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
jeдиницама локалне самоуправе и Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса
за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), Решењем о образовању
Конкурсне комисије за избор начелника и заменика начелника Градске управе града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 13/2017) образована је Конкурсна комисија
за избор начелника и заменика начелника Градске управе града Ниша.
Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе града
Ниша, број 363-12-1/2017-03 од 17.03.2017. године, објављен је на званичном сајту
Града Ниша 21.03.2017. године, http://www.ni.rs/konkursi/, а у Дневним новинама
„Данас“, које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије, дана
21.03.2017. године, објављено је обавештење о расписивању јавног конкурса за
попуњавање положаја начелника Градске управе Града Ниша и адреса интернет
презентације на којој је објављен конкурс.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс истекао је дана 05.04.2017.
године.
У тексту конкурса наведено је да неблаговремене, недопуштене, неразумљиве
или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све
потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може
изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка.
Чланом 103. Закона прописано је да неблаговремене, недопуштене,
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба
жалбеној комисији, док је ставом 3. истог члана прописано да жалба не задржава
извршење закључка.
Услови за запослење прописани су чланом 80. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, док су услови за рад на
радном месту начелника Градске управе града Ниша оглашени сходно члану 66.
Статута Града Ниша и члану 26. Правилника о организацији и систематизацији
радних места у Градској управи града Ниша, Служби за послове Скупштине града,
Служби за послове Градоначелника, Служби за послове Градског већа, Канцеларији
за локални економски развој и пројекте, Правобранилаштву града Ниша,
Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији града Ниша и Служби за
интерну ревизију органа и служби града Ниша (у даљем тексту: Правилник), и то:
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.
Конкурсна комисија је на седници одржаној 25.04.2017. године констатовала
да су на јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе града
Ниша приспеле укупно две пријаве, а након тога, у складу са чланом 16. Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
95/2016) прегледала приспеле пријаве и доказе које су кандидати уз пријаву
доставили.
Конкурсна комисија је истог дана, на основу члана 105. Закона о запосленима
у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе и члана 16. Уредбе о
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним

покрајинама и јединицама локалне самоуправе саставила списак кандидата који су
уз пријаву доставили сва тражена документа по конкурсу, који испуњавају услове за
начелника Градске управе града Ниша и међу којима се спроводи изборни поступак
и то:
1. Љубиша Јанић, дипломирани правник, из Ниша, пријава број: 111-1/1-2017-03
од 30.03.2017. године и
2. Милан Паунковић, дипломирани правник, из Ниша, пријава број: 111-1/2-201703 од 05.04.2017.године.
У складу са текстом конкурса за ово радно место je оглашено да ће се у
изборном поступку проверавати:
1. Стручне оспособљености за рад на положају начелника Градске управе града
Ниша – усмено, путем разговора
2. Знање, из области система локалне самоуправе (познавања Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - други
закон и 101/2016 - други закон), Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број
21/2016) и Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 и 104/2016 - други закон) – усмено
путем разговорa.
3. Вештина комуникације, усмено, путем разговора.
Наведеним кандидатима благовремено су достављена писана обавештења да
ће се усмени разговор, за проверу стручних оспособљености, знања и вештина са
кандидатима, обавити 25. априла 2017. године.
Конкурсна комисија је на седници одржаној 24. априла 2017. године, утврдила
питања и одговоре за сваку од области, која ће бити постављена кандидатима.
Конкурсна комисија је дана 25.04.2017. године констатовала да је изборном
поступку приступио кандидат и то Љубиша Јанић, дипломирани правник, из Ниша,
пријава број: 111-1/1-2017-03 од 30.03.2017. године, као и кандидат Милан
Паунковић, дипломирани правник, из Ниша, пријава број: 111-1/2-2017-03 од
05.04.2017.године.
Свим кандидатима су постављена иста питања и по истом редоследу.
Сваки члан Комисије је вредновао оценама од 1 до 3 одговоре кандидата на
постављена питања, а према критеријумима које је Комисија унапред одредила
Одлуком о утврђивању критеријума и мерила за оцену стручних оспособљености,
знања и вештина кандидата у изборном поступку за избор начелника Градске управе
града Ниша, број 222-1/2017-03 од 24.02.2017. године. Из просечних оцена свих
чланова Комисије за сваког кандидата изводи се укупна просечна оцена. Просечна
вредност оцена рачуна се само оном кандидату којег је сваки члан Конкурсне
комисије вредновао оценом 2 или 3, у складу са чланом 22. Уредбе о спровођењу
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе.
Стручне оспособљености, знања и вештине комуникације проверавани су
усмено, путем разговора, а у складу са Одлуком о утврђивању критеријума и мерила
за оцену стручних оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном
поступку за избор начелника Градске управе града Ниша и текстом јавног конкурса.
Конкурсна комисија је по утврђеном редоследу, дана 25.04.2017. године, у
периоду од 09,00 до 10,00 сати обавила усмени разговор са кандидатима за
начелника Градске управе града Ниша, Љубишом Јанићем и Миланом Паунковићем,
а кандидати су остварили следећи резултат:

1. Љубиша Јанић
-

-

-

Питања за проверу стручних оспособљености за рад на положају
начелника Градске управе града Ниша – усмено, путем разговора, сви
чланови Комисије су одговоре на постављена питања кандидата вредновали
оценом 3, јер је по мишљењу Комисије кандидат тачно и у потпуности
одговорио на постављена питања;
Питања за проверу знања из области система локалне самоуправе
(познавања Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/2007, 83/2014 - други закон и 101/2016 - други закон), Закона о
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 21/2016) и Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 и
104/2016 - други закон) – усмено путем разговорa, сви чланови Комисије су
одговоре на постављена питања кандидата вредновали оценом 3, јер је по
мишљењу Комисије кандидат тачно и у потпуности одговорио на постављена
питања;
Питања за проверу вештине комуникације, усмено, путем разговора, сви
чланови Комисије су одговоре на постављена питања кандидата вредновали
оценом 3, јер је по мишљењу Комисије изразито добра вештина комуникације
(кандидат је у комуникацији отворен, непосредан, прецизан, има изузетно
изражену позитивну мотивацију за рад на положају, поседује способност
формулисања идеја и њиховог саопштавања саговорницима).

Укупна просечна оцена коју је кандидат Љубиша Јанић остварио у
изборном поступку је 03,00.
2. Милан Паунковић
Кандидату се не израчунава просечна вредност оцена, јер су сви чланови
Комисије, појединачно, одговор кандидата на једно од питања из знања области
система локалне самоуправе, оценили оценом 1.
Комисија је на основу постигнутих резултата које је кандидат показао на
провери стручних оспособљености и знања, резултата вештина и исказане
мотивације за рад на радном месту, саставила Листу кандидата који су са најбољим
резултатом испунили мерила прописана за избор, на коју је уврстила Љубишу
Јанића са израчунатом просечном оценом 3.
Конкурсна комисија је сагласно члану 96. и 97. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе доставила Листу
кандидата са Записником о раду Комисије, Градском већу Града Ниша, ради
доношења одлуке о избору кандидата.
У складу са чланом 99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе службеник ступа на положај даном доношења
решења о постављењу на положај.
Како је чланом 100. Законом о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе прописано да се на остала питања спровођења
јавног конкурса за попуну положаја примењују одредбе овог закона о јавном конкурсу
при попуњавању извршилачких радних места, Решење о постављењу начелника
Градске управе града Ниша доставља се свим кандидатима који су учествовали у
изборном поступку на адресу наведену у пријави на конкурс (члан 108.), да кандидат
који је учествовао у поступку јавног конкурса има право на приступ информацијама

садржаним у документацији јавног конкурса, у складу са законом којим се уређује
остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја (члан
109.), да против решења Градског веће Града Ниша о постављењу на положај жалба
није допуштена, али може да се покрене управни спор (члан 98.), то сви кандидати
који су учествовали у изборном поступку имају право да покрену управни спор пред
Управним судом.
Љубиша Јанић рођен је 1956. године. Дипломирао је на Правном факултету
Универзитета у Нишу. Има положен државни стручни испит. У претходном периоду,
у градској управи Града Ниша био је на руководећим местима: помоћник секретара
Секретаријата за приватно предузетништво, начелник Управе за имовину и
инспекцијске послове и вршилац дужности начелника Градске управе града Ниша.
На основу свега наведеног, Градско веће Града Ниша доноси Решење о
постављењу Љубише Јанића, дипломираног правника из Ниша, за начелника
Градске управе града Ниша, на пет година.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против решења о постављењу на положај
начелника Градске управе града Ниша жалба није допуштена, али може да се
покрене управни спор пред Управним судом у Београду, Немањина 9, у року од 30
дана од дана достављања решења кандидатима који су учествовали у изборном
поступку.
Решење доставити: Љубиши Јанићу, Милану Паунковићу, Градској управи
града Ниша – Служби начелника Градске управе, Градској управи града Ниша –
Секретаријату за послове управе и грађанска стања, Градској управи града Ниша –
Секретаријату за финансије и архиви Градског већа Града Ниша.
Број: 600-1/2017-03
У Нишу, 09.05.2017. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

