На основу члана 59 став 1 Закона о локалној самоуправи, у вези са чланом 66 ставови 6, 7 и 8
(„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014), члана 70 став 1 тачка 5, члана 50 став 2, чланова 56, 172, 174, 178 и
182 Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (,, Сл.гласник РС,
бр.21/2016) и члана 50, 57 став 3 и члана 58 став 1 Статута Града Пирота („ Службени лист града Ниша,,
52/2016 ), Скупштина Града Пирота, на седници одржаној дана 30.06.2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПИРОТА
Члан 1
У члану 19 Одлуке о организацији Градске управе Града Пирота (,,Службени лист Града Ниша,, бр.
153/2016), иза става 2 додаје се нови став који гласи:
,, Помоћници градоначелника заснивају радни однос у Кабинету градоначелника на одређено време док
траје мандат градоначелника,,.
Члан 2
Мења се члан 27 Одлуке о организацији Градске управе Града Пирота (,, Службени лист Града Ниша,,
бр.153/2016), тако да гласи:
,,Начелника Градске управе поставља и разрешава Градско веће.
За начелника Градске управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање из
научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240ЕСП бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама ,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 година радног
искуства у струци.
Начелник Градске управе поставља се на основу јавног огласа, који расписује Градско веће, на 5
година.
Пре оглашавања јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе, Градско веће
образује конкурсну комисију.
Начелник Градске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености .
Заменик начелника Градске управе поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као
Начелник Градске управе,,.
Члан 3
Иза члана 27 додаје се нови члан 27а који гласи:
,,Уколико није постављен начелник Градске управе, као ни његов заменик, до постављења начелника
Градске управе, као и када начелник Градске управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана,
Градско веће може поставити вршиоца дужности – службеника који испуњава утврђене услове за радно место
службеника на положају, који ће обављати послове начелника Градске управе најдуже на 3 месеца, без
спровођења јавног конкурса.
Уколико службеник на положају није постављен, јавни конкурс за попуњавање положаја се оглашава у
року од 15 дана од постављења вршиоца дужности. У случају да се јавни конкурс не оконча постављењем на
положај, статус вршиоца дужности може се продужити најдуже још 3 месеца,,.
Члан 4
Мења се члан 37 Одлуке о организацији Градске управе Града Пирота (,,Службени лист Града Ниша,,
бр. 153/2016), тако да гласи:
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,, О жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима као и о
жалбама учесника интерног и јавног конкурса, одлучује Жалбена комисија коју именује Градско веће, на пет
година.
Чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за рад, чију висину одређује Градско веће.
Жалбена комисија једном годишње подноси извештај о свом раду Градском већу,,.
Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Ниша,,
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милан Поповић
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