
       На основу члана 46, 55. и 56.  Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике  Србије“, број 129/2007), члана 56. и 67. Статута Града Ниша
(„Службени  лист  Града  Ниша“,  број  88/2008),  члана  33.  Одлуке  о  организацији
градских управа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 3/2014) и члана
72, 94. и 96. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града
Ниша", број  1/2013),

Градско веће Града Ниша на седници одржаној 04.05.2015. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА 

УПРАВЕ ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

I   Поставља се  Милан  Јанићијевић,  дипломирани правник,  за  начелника
Управе за грађанска стања и опште послове.

II  Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша".
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На  основу  члана  10.  Закона  о  радним  односима  у  државним  органима
(„Службени гласник РС“,  број 48/91, 66/91, 44/98-др.закон, 49/99-др.закон, 34/01- др. закон,
49/05-др.  закон  и  79/05),  а  у  вези  са  чланом  56.  Закона   o  локалној   самоуоправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007), чланом 67. Статута Града Ниша  (“Службени лист
Града Ниша“, број 88/2008), чланом 94. и 95. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша“,  број  1/2013) и Одлуком о расписивању јавног огласа за
постављење начелника Управе за грађанска стања и опште послове („Службени лист Града
Ниша“, број 23/2015), 

Градско веће Града Ниша, на  седници одржаној 04.05.2015. године донело је

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ КАНДИДАТА

Милана  Јанићијевића,  дипломираног  правника  из  Ниша,  ЗА  НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ.

Наведени кандидат ће бити постављен за начелника Управе за грађанска стања и
опште послове на период од пет година, када Одлука о избору кандидата постане коначна.

О б р а з л о ж е њ е

                    Градско веће Града Ниша расписало је Јавни оглас за постављење начелника
Управе за  грађанска стања и опште послове, који је објављен 08. априла 2015. године у
дневном листу „Народне новине“, у публикацији о запошљавању Националне службе за
запошљавање „Послови“ и на званичном сајту Града Ниша.

Градско веће Града Ниша је на основу Извештаја Комисије за разматрање пријава
на  јавни оглас  за  начелнике и  заменике начелника градских  управа  Града  Ниша,  број
558/2015-03 од 23.04.2015.године који је сачињен на основу непосредног увида у конкурсну
документацију, утврдило да је на јавни оглас пријаву са потпуном документацијом поднео
један кандидат и то Милан Јанићијевић, дипломирани правник из Ниша.

Разматрајући пријаву кандидата, Градско веће Града Ниша је након гласања о
кандидату, у складу са својим овлашћењима одлучило као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном леку:  Против Одлуке о избору кандидата може се поднети
приговор Градском већу Града Ниша у року од осам дана од дана уручења ове одлуке.
Кандидат се  може одрећи  права  на  приговор  чиме  Одлука  о  избору кандидата  постаје
коначна.
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