
На основу члана 46, 55, 56 и 66 Закона о локалној самоуправи (''  Службени 
гласник РС'', број 129/2007, члана 56 и 67 Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша", број 88/2008) и члана 30 Одлуке о организацији градских управа 
Града Ниша ( '' Службени лист Града Ниша'', број 101/2008) ,

Градско веће Града Ниша на 41. седници, одржаној 16.03.  2009. године, 
доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

I  Поставља се  Дејан Јовановић,  дипломирани инжењер машинства, за 
начелника Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

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

Број: 
У Нишу, 16.03. 2009. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

                                                   
                                       Председник

                                                мр Милош Симоновић



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Чланом  56  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града  Ниша'') 
прописано  је  овлашћење  Градског  већа  да  поставља  начелнике  градских 
управа, док је чланом 67 одређен поступак  којим се постављење начелника 
врши на основу јавног огласа, на период од пет година.

На основу Закона о локалној самоуправи (''Службени ѓласник Републике 
Србије''129/2008),  чланом  30  Одлуке  о  организацији  градских  управа  Града 
Ниша   ('' Службени лист Града Ниша'' број 90/2008) уређено је да за начелника 
управе може бити постављено лице које има одговарајући факултет у односу 
на  делокруг  упораве,  положен  испит  за  рад  у  органима  државне  управе  и 
најмање пет година радног искуства у струци.

У складу са законским и статутарним овлашћењем Градско веће Града 
Ниша  је расписало и спровело Јавни оглас за постављење начелника Управе 
за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

Након разматрања конкурсног  материјала Градско веће Града Ниша је 
донело  на  седници одржаној  03.03.2009.  године Одлуку  о  избору кандидата 
Дејана Јовановића, за начелника Управе за комуналне делатности, енергетику 
и саобраћај број 259/6/2009-03.

С обзиром да је истекао рок од 8 дана од дана уручења ове одлуке за 
подношење приговора кандидата на Одлуку  о избору,  односно да није  било 
поднетих  приговора,  стекли  су  се  услови  за  одлучивање  о  постављењу 
начелника Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.

На  основу  изнетог  Градско  веће  Града  Ниша  доноси  решење  о 
постављењу  Дејана  Јовановића,  за  начелника  Управе  за  комуналне 
делатности, енергетику и саобраћај, на период од пет година. 

                                                          Председник

                                                мр Милош Симоновић


