
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/08) и члана 72. Пословника о раду Градског већа („Службени лист Града Ниша“, 
број 1/2013),

Градско  веће  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  дана 29.01.2013.  године, 
доноси 

З А К Љ У Ч А К

 I   УСВАЈА се Извештај Комисије за разматрање пријава на Јавни оглас за 
начелнике и заменике начелника градских управа Града Ниша, број  76-1/2013-03 
од 23.01.2013. године.

II Закључак доставити: члановима  Комисије за разматрање пријава на Јавни 
оглас за начелнике и заменике начелника градских управа Града Ниша, Управи за 
грађанска стања и опште послове и архиви Градског већа.
 
Број: 105-5/2013-03
У Нишу, 29.01.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић



И   З   В   Е   Ш   Т   А   Ј 
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

КОМИСИЈЕ ЗА РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНЕ ОГЛАСЕ ЗА 
ПОСТАВЉЕЊЕ  НАЧЕЛНИКА И ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКИХ 

УПРАВА ГРАДА НИША

           Састанак  Комисије  за  разматрање  пријава  на  јавне  огласе  за 
постављење начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша  у 
саставу: председник Срђан Васковић, члан Градског већа  Града Ниша, члан 
Горица Танчић, заменик секретара Градског већа  Града Ниша и члан Биљана 
Милојковић, запослена у Управи за грађанска стања и опште послове,  одржан 
је дана 23.01.2013. године у Градској кући у улици 7 јула број 2 у Нишу.

          На  основу  Одлуке  о  расписивању  јавних  огласа  за  постављење 
начелника градских управа Града  Ниша  (Службени лист Града Ниша  број 
103/12 и 109/12),  Закључка Градског већа Града Ниша број 1369-12/2012-03 од 
15.12.2012.године  и број 1428-5/2012-03 од   24.12.2012. године и Решења о 
образовању Комисије  за размтрање пријава на јавне огласе за постављење 
начелника  и  заменика  начелника  градских  управа  Града  Ниша  број 
1369-13/2012-03  од  15.12.2012.  године,   задатак  Комисије  за  разматрање 
пријава на јавни оглас (у даљем тексту Комисија) је:

- да размотри пријаве пристигле на  Јавни оглас за постављење начелника  и 
заменика начелника градских управа Града Ниша,
- да сачини извештај о спроведеном поступку јавног оглашавања,
- да утврди предлог кандидата за начелнике и  заменике начелника градских 
управа Града Ниша,
- да достави извештај са предлогом кандидата Градском већу на разматрање 
и одлучивање.

        У складу са наведеном Одлуком објављени су јавни огласи за постављење 
начелника:

1.  Управе за грађанска стања и опште послове,
2.   Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
3.   Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, 
4.    Управе за образовање, културу, омладину и спорт,
5.    Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, 
6.    Управе за планирање и изградњу, 
7.    Управе за пољопривреду и развој села,

и заменика начелника 

1.   Управе за грађанска стања и опште послове,
2.   Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке,
3.   Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту, 
4.   Управе за образовање, културу, омладину и спорт,
5.   Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, 
6.    Управе за планирање и изградњу, 
7.    Управе за имовину и инспекцијске послове, 
8.    Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине,
9.    Управе за пољопривреду и развој села,
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       Јавним огласом је предвиђено да уз пријаву на јавни оглас кандидат 
подноси следећу документацију:

- пријаву са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал уверења о држављанству или фотокопију оверену у суду или 

управи Града;
- оригинал извода из матичне књиге рођених или фотокопију оверену у суду 

или управи Града;
- уверење о општој здравственој способности (не старије од шест месеци).
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од шест 

месеци);
- фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема оверена у суду 

или управи Града;
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града;
- оригинал доказа о положеном државном стручном испиту за рад у 

државним органима или фотокопију оверену у суду или управи Града;
- оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших 

послодаваца) или фотокопију оверену у суду или управи Града;.

Комисије је констатовала да су јавни огласи за постављење начелника и 
заменика начелника  градских управа,  објављени у  ''Народним новинама'',  у 
публикацији о запошљавању Националне службе за запошљавање ''Послови'' и 
на  званичном сајту  Града Ниша,  дана  26.12.2012.године.  Одлуком о  измени 
Одлуке  о  расписивању  јавних  огласа  за  постављење  начелника  градских 
управа Града Ниша (Службени лист Града Ниша  број  109/12) измењен је текст 
огласа  за  заменика  начелника  Управе  за  дечију  социјалну  и  примарну 
здравствену  заштиту  који  је  објављен  у  публикацији  о  запошљавању 
Националне службе  за  запошљавање ''Послови''   03.01.2013. године.  Из  тог 
разлога, продужен је  рок за подношење пријава на наведени оглас  за осам 
дана, односно  до 11.01.2013. године.  
Стручне  и  административне  послове  везане  за  потребе  Комисије  а  који  се 
односе  на  утврђивање  благовремености  пријава  учесника  јавних 
огласа,уредност  пријава  са  пристиглом документацијом,као  и  веродостојност 
исте,обавила је Управа за грађанска стања и опште послове-Одсек за радне 
односе.

       ЈАВНИ ОГЛАСИ ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКИХ УПРАВА  

  1. Комисија  је  констатовала  да  су на  расписани  јавни  оглас за 
постављење   начелника  Управе  за  грађанска  стања  и  опште  послове 
пријаве поднела три кандидата и  то:  Лидија  Миладиновић,  Иван Миланов  и 
Славен Манојловић. 

            1.1. Лидија Миладиновић,  дипломирани  правник,   из Ниша, ул. 
Динарска бр.1/2.

Комисија  констатује  да  је  Лидија  Миладиновић  поднела  пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.

Радна биографија:
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Лидија Миладиновић је у својој биографији, између осталог, навела да је 

рођена 1964.године у Нишу,  да је  завршила Правни факултет  у Нишу 1988. 
године. Волонтирала је у Привредном суду у Нишу након чега је засновала први 
радни  однос  у  адвокатској  канцеларији  у  Врњачкој  Бањи  1989.године.  По 
завршетку  адвокатског  приправничког  стажа, засновала  је  радни  однос  на 
неодређено  време   у  „Нишкој  млекари“  на  радном  месту  дипломираног 
правника.Положила  је  правосудни  испит  у  Београду  1995.године.  Од 
1998.године била је  у  радном односу у  установи  Дечији  центар у  Нишу,  на 
радном месту секретар. Уписана је именик адвоката Адвокатске коморе Ниша 
23.10.2000.године,  од  када  се  непрекидно  бави  адвокатском  делатношћу до 
02.12.2012.године, када је постављена по овлашћењу за начелника Управе за 
грађанска стања и опште послове. 

Активан је учесник на домаћим и међународним конгресима адвоката. 

             1.2. Иван Миланов, дипломирани  правник,  из Ниша, ул. Тихомира 
Бранковића бр.18А.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава Ивана Миланова благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом. 

          1.3. Славен Манојловић, дипломирани правник, из Ниша, ул. Триглавска 
бр.5/32.

Комисија  констатује  да  је  Славен  Манојловић  поднео пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.

Радна биографија:

            Славен Манојловић је у својој биографији, између осталог, навео да је 
рођен 16.1.1959.године, да је дипломирао на Правном факултету у Приштини 
1983.године,  да је  1986.године положио стручни  испит,   а  да је  1988.године 
положио правосудни испит. Од 1984-1986. године радио је у Инспекцији рада, 
од 1986. до 1988.године  био је стручни сарадник у правобранилаштву,  члан 
Општинског већа, члан Комисије за повраћај земљишта и др. Oд 1988. до 1992. 
године обављао је  послове Друштвеног  правобраниоца самоуправљања.  Од 
1992. до 1999. године је обављао дужност Јавног правобраниоца СО Ораховац. 

Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује да 
по  јавном  огласу  за  постављење   начелника  Управе  за  грађанска  стања  и 
опште  послове  два кандидата, Лидија  Миладиновић  и  Славен  Манојловић, 
испуњавају услове који су наведени у   јавном огласу.

              2. Комисија је констатовала да  су на расписани  јавни  оглас за 
постављење  начелника Управе за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе  и  јавне  набавке пријаве поднела три кандидата  и  то:  Миљан 
Стевановић, Слађана Асенов  и Иван Миланов. 

              2.1 Миљан Стевановић,  дипломирани економиста из Ниша, ул. 
Белопаланачка бр.24.
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     Комисија констатује да је Миљан Стевановић поднео пријаву благовремено 
и са потпуном документацијом.

Радна биографија:

             Миљан Стевановић  је у својој биографији, између осталог,  навео да је 
рођен 07.11.1957.године у Ражњу. Дипломирао је 1980.године на Економском 
факултету у Нишу са просечном оценом 8,51   и исте године је постао добитник 
''Октобарске  награде  града  Ниша''.  Од  1982.  до  1990.године  радио  је  на 
пословима плана и финансија и продаје робе широке потрошње у Електронској 
индутрији  Ниш.  Од  1990.године  до  1995.године  радио  је  у  предузећима МП 
„Тони“  и  ДТС „Дубровникшпед“.  Од  1995.године  био  је  запослен у  фабрици 
„Соко  Нада  Штарк“  као  менаџер  продаје  за  југоисточну  Србију.Од  јануара 
2008.године  радио  је  у  Групи  за  контролу  извршења  буџета  Управе  за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.  Постављен 
је 10.08.2012. године по овлашћењу за начелника Управе за финасије, изворне 
приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 

          2.2.  Слађана Асенов, дипломирани економиста из Ниша, ул.Битољска 
бр.1.
            Уз  благовремену пријаву  Слађана Асенов није приложила следећу 
документацију:
  -   доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, 
    -   уверење о општој здравственој способности,
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (које издаје надлежна 

полицијска управа).

              Комисија констатује да је пријава Слађане Асенов благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом. 

          2.3. Иван Миланов, дипломирани  правник,  из Ниша,  ул.Тихомира 
Бранковића бр.18А.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава Ивана Миланова благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним.

        Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује да 
по  јавном  огласу  за  постављење  начелника  Управе  за  финансије,  изворне 
приходе  локалне  самоуправе  и  јавне  набавке  један  кандидат,  Миљан 
Стевановић, испуњава услове који су наведени у  јавном огласу.

            3. Комисија је  констатовала да  су на расписани  јавни  оглас за 
постављење  начелника  Управе  за  дечију  социјалну  и  примарну 
здравствен  пријаве поднела три кандидата  и  то:  Мирјана  Поповић,  Иван 
Миланов и Славен Манојловић. 

            3.1. Мирјана Поповић,  дипломирани  правник,  из Ниша, ул. Топличког 
Партизанског одреда бр. 25.

             Комисија  констатује  да  је  Мирјана  Поповић  поднела  пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.
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Радна биографија:

              Мирјана Поповић је у својој биографији, између осталог,  навела да је 
рођена  29.07.1967.године.  Дипломирани  је  правник  са  положеним  државним 
стручним  испитом.  Од  1995.до  2006.  године  била  је  запослена  у  АД  „Ниш 
експрес“-Ниш  као  самостални  правни  референт.  Од  25.01.2007.године  до 
30.11.2008.године радила је Градској општини Пантелеј у Одсеку за правне и 
заједничке послове. Од  децембра 2008. до  фебруара 2009. године  радила је у 
ГО  Медијана  на  пословима  реализације  седница  Већа  ГО  Медијана.  Од 
20.02.2009.године  обављала  је  послове   помоћника  начелника  у  Управи  за 
дечију,  социјалну  и  примарну  здравствену  заштиту.  Постављена  је 
13.07.2012.године за - по овлашћењу начелника Управе за дечију, социјалну и 
примарну здравствену заштиту. 

             3.2. Иван Миланов, дипломирани  правник,  из Ниша, ул. Тихомира 
Бранковића бр.18А.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава Ивана Миланова благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

            3.3. Славен  Манојловић, дипломирани  правник,  из  Ниша,  ул. 
Триглавска бр.5/32.

Комисија  констатује  да  је  Славен  Манојловић  поднео пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.

Радна биографија:

            Славен Манојловић је у својој биографији, између осталог, навео да је 
рођен 16.1.1959.године, да је дипломирао на Правном факултету у Приштини 
1983.године,  да је  1986.године положио стручни  испит,   а  да је  1988.године 
положио правосудни испит. Од 1984-1986. године радио је у Инспекцији рада, 
од 1986. до 1988.године  био је стручни сарадник у правобранилаштву,  члан 
Општинског већа, члан Комисије за повраћај земљишта и др. Oд 1988. до 1992. 
године обављао је  послове Друштвеног  правобраниоца самоуправљања.  Од 
1992. до 1999. године је обављао дужност Јавног правобраниоца СО Ораховац. 

              Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује 
да по јавном огласу за постављење  начелника Управе за дечију, социјалну и 
примарну  здравствену  заштиту  два кандидата, Мирјана  Поповић  и  Славен 
Манојловић, испуњавају услове који су наведени у   јавном огласу.

           4.  Комисија  је  констатовала  да  је на  расписани  јавни  оглас за 
постављење  начелника Управе за образовање, културу, омладину и спорт 
пријаве поднело седам   кандидата и  то:  Јелица Велаја,  Небојша Павловић, 
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Светолик Ранђеловић, Иван Миланов, Бранко Боричић, Славен Манојловић и 
Горан Манојловић. 

          4.1. Јелица Велаја, дипломирани правник,  из Ниша, ул.Војводе Мишића 
бр.32/17.

          Комисија констатује да је Јелица Велаја  поднела пријаву благовремено и 
са потпуном документацијом.

Радна биографија:

             Јелица Велаја је у својој биографији, између осталог,  навела да је 
рођена 10.10.1961.године у Новом Селу,  Општина Купрес,  БиХ. Завршила је 
Правни  факултет  у  Сарајеву  1984.године.  Правосудни  испит  положила  је 
2001.године. Радно искуство стицала је у СОУР-у „Велепромет“ Високо од 1985. 
до 1988.године, од 1988.до 1989.године у  СОУР-у УПИ – РО „Промет на мало“ 
као референт, као секретар Пословодног одбора СОУР-а УПИ РО „Промет на 
мало“ у 1989.години. У период од 1990. до 1992.године  радила је као секретар 
у УПИ ТП „Маркети“, а  директор правних послова у ДОО „Јофи Комерц“ Ниш је 
била у периоду  од 1995.до 1999.године.   Од 1999. до 2003.године  била је 
запослена  у  Нишком  културном  центру  као  уредник  образовног  програма  и 
секретар установе. Од 2003.до 2005. године обављала је послове радног места 
шеф Службе  општих  послова  у  Народном  позоришту  у  Нишу.  Од  2005.  до 
2008.године  обављала  је  функцију  начелника  Општинске  управе  Градске 
општине  Пантелеј,  након  чега  је  радила  у  Одсеку  за  правне  и  заједничке 
послове.  Од 2008.  до 2009.године обављала је   правне послове из области 
образовања у Одсеку за образовање Управе за образовање, културу и спорт, а 
од  2009.  године  радила  је  на  радном  месту:  шеф  Одсека  за  образовање. 
Постављена  је 13.07.2012. за-по овлашћењу начелника Управе за образовање, 
културу и спорт. 

            4.2. Небојша Павловић, дипломирани инжењер заштите на раду,  из 
Нишке Бање, ул.Цариградска бр.49..

Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:

- одговарајући  доказ о радном искуству у струци, јер је поднео потврду 
бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

- доказ  о положеном испиту за рад у органима државне управе 
- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава Небојше Павловића благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

           4.3. Иван Миланов, дипломирани  правник,  из Ниша, ул. Тихомира 
Бранковића бр.18А.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава Ивана Миланова благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.
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             4.4. Светолик Ранђеловић, дипломирани инжењер електронике,  из 
Нишке Бање, ул. Чегарска  бр.11.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о положеном стручном испиту.

              Комисија  констатује  да  је  пријава  Светолика  Ранђеловића 
благовремена, али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

             4.5. Бранко Боричић, дипломирани инжењер машинства, из Ниша, ул. 
Страхињића Бана   бр.6/9.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о положеном стручном испиту,
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (које издаје надлежна 

полицијска управа).

              Комисија констатује да је пријава Бранка Боричића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

            4.6. Славен  Манојловић, дипломирани  правник,  из  Ниша,  ул. 
Триглавска бр.5/32.

        Комисија  констатује  да  је  Славен  Манојловић  поднео пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.

Радна биографија:

            Славен Манојловић је у својој биографији, између осталог, навео да је 
рођен 16.1.1959.године, да је дипломирао на Правном факултету у Приштини 
1983.године,  да је  1986.године положио стручни  испит,   а  да је  1988.године 
положио правосудни испит. Од 1984-1986. године радио је у Инспекцији рада, 
од 1986. до 1988.године  био је стручни сарадник у правобранилаштву,  члан 
Општинског већа, члан Комисије за повраћај земљишта и др. Oд 1988. до 1992. 
године обављао је  послове Друштвеног  правобраниоца самоуправљања.  Од 
1992. до 1999. године је обављао дужност Јавног правобраниоца СО Ораховац.

             4.7. Горан Манојловић, мастер инжењер менаџмента, из Зајечара, ул. 
Грљански пут   бр.33.
         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о положеном стручном испиту,
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (које издаје надлежна 

полицијска управа)
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града
-    уверење о општој здравственој способности
- одговарајући   доказа  о  радном  искуству  у  струци,  јер  је  поднео  потврду 

бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

            Комисија констатује да је пријава Горана Манојловића благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.
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           Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује да 
по јавном огласу за постављење  начелника Управе за образовање, културу,  
омладину  и  спорт   два кандидата, Јелица  Велаја  и  Славен  Манојловић, 
испуњавају услове који су наведени у  јавном огласу.

           5. Комисија  је  констатовала  да  је на  расписани  јавни  оглас за 
постављење  начелника  Управе  за  комуналне  делатности,  енергетику  и 
саобраћај пријаве поднело пет кандидата и то:  Миодраг Брешковић,  Небојша 
Павловић, Иван Миланов, Светолик Ранђеловић и Бранко Боричић. 

         5.1. Миодраг Брешковић, дипломирани правник,  из Ниша,  Булевар 
Немањића  бр.58/15.

      Комисија констатује да је  кандидат  поднео   пријаву благовремено и са 
потпуном документацијом.

Радна биографија:

               Миодраг Брешковић је у својој биографији, је између осталог, навео да 
је рођен 10.03.1955.године у Горњем Милановцу. Завршио је Правни факултет 
у Нишу. Први радни однос је засновао 1984.године у Општинском секретаријату 
за финасије Општине Ниш.Од 1995.до 1997.године био је заменик генералног 
директора ДП „Србијатранс“ Ниш. Од 1997. до 2000. године био је запослен у 
ДД  „Нишпројект“  Ниш  и  СЗ  „Нишпројект“  Ниш  где  је  обављао  послове 
руководиоца  правне  службе  и  директора  Стамбене  задруге.  Од 2000.године 
запослен је у Секретаријату за урбанизам и комуналне делатности на месту 
помоћника секретара и начелника. У Управи за планирање и изградњу био је у 
радном  односу  од  2004.до  2005.године,  након  чега  је  радио  у  Кабинету 
Градоначелника Града Ниша. 2009.године постављен је на функцију начелника 
Управе за грађанска стања и опште послове, након чега је постављен на место 
директора ЈП „Дирекција за изградњу Града“. Од 20.09.2012.године постављен 
је по овлашћењу за начелника Управе за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај. 

            5.2. Небојша Павловић, дипломирани инжењер заштите на раду- смер 
заштита на раду, из Нишке Бање, ул.Цариградска бр.49.

Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:

- одговарајући  доказа о радном искуству у струци, јер је поднео потврду 
бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење о општој здравственој способности.

            Комисија констатује да је пријава Небојше Павловића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

           5.3. Иван Миланов, дипломирани правник, из Ниша, ул. Тихомира 
Бранковића бр.18А.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.
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              Комисија констатује да је пријава Ивана Миланова благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

           5.4. Светолик Ранђеловић, дипломирани  инжењер електронике,  из 
Нишке Бање, ул. Чегарска  бр.11.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

           Комисија констатује да је пријава Светолика Ранђеловића благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом. 
 
             5.5.  Бранко Боричић, дипломирани инжењер машинства, из Ниша, ул. 
Страхињића Бана   бр.6/9.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (које издаје надлежна 

полицијска управа).

          Комисија констатује да је пријава Бранка Боричића благовремена, али да 
нису приложени сви докази тражени јавним огласом. 

           Комисија, на основу  документације достављене  уз пријаве, констатује 
да  по  јавном  огласу  за  постављење   начелника  Управе  за  комуналне 
делатности,  енергетику  и  саобрћај  један  кандидат,  Миодраг  Брешковић, 
испуњава услове који су наведени у   јавном огласу.

           6. Комисија  је  констатовала  да  је на  расписани  јавни  оглас за 
постављење начелника Управе за планирање  и изградњу пријаве поднело 
пет кандидата и то:  Родољуб Михајловић,  Небојша Павловић, Иван Миланов, 
Светолик Ранђеловић и Бранко Боричић. 

         6.1. Родољуб Михајловић, дипломирани грађевински инжењер, из Ниша, 
ул.Југовићева  бр.22.
             Комисија констатује да је кандидат  поднео  пријаву благовремено и са 
потпуном документацијом.

Радна биографија:

 Родољуб Михајловић је у својој биографији, између осталог, навео да је 
рођен  24.09.1952.  године.  Завршио  је  Грађевински  факултет  у  Нишу,  смер 
високоградња 1978. године. Радно искуство стицао је у предузећу “Ерозија“ од 
1978.до 1983. на  радном месту шеф градилишта. У Општини Владичин Хан  је 
током 1983.године неколико месеци   радио  у грађевинској инпекцији. Од 1983. 
године  до  1992.године  је  грађевинском  предузећу  „Зелени  врх“  радио  као 
одговорни  руководилац  радова,  главни  инжењер  грађевинске  оперативе  и 
технички директор.  У занатском предузећу Стеван Синђелић је од 1992.  до 
1994.године обављао послове техничког директора, а од 1994. до 2006.године 
је  у  предузећу „М-13“  обављао  послове надзора над извођењем објеката и 
функцију директора. Од 2006. до 2010. године у привредом друштву 'Вагрес'' 
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био  је   одговрни  пројектант  и  директор  привредног  друштва.  У   пројектном 
бироу „ Фокс“ од  2010.године до 30.09.2012. године је радио  на пројектовању  и 
инжењерском  консалтингу.  Поседује  лиценцу  одгворног  пројектанта 
грађевинских  конструкција  и  архитектонских  пројеката,  лиценцу  одговорног 
извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско- занатских радова на 
објектима  високоградње.  Уписан  је  у  Регистар  сталних  судских  вештака  за 
област грађевинарства – ужа специјалност високоградња. 

            6.2. Небојша Павловић, дипломирани инжењер заштите на раду- смер 
заштита на раду, из Нишке Бање, ул.Цариградска бр.49.

         Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:

- одговарајући  доказа о радном искуству у струци, јер је поднео потврду 
бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.
- уверење о општој здравственој способности.

            Комисија констатује да је пријава Небојше Павловића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом. 

              6.3. Иван Миланов, дипломирани правник, из Ниша, ул. Тихомира 
Бранковића бр.18А.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава Ивана Миланова благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом. 

           6.4. Светолик  Ранђеловић, дипломирани инжењер електронике, из 
Нишке Бање, ул. Чегарска  бр.11.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

              Комисија  констатује  да  је  пријава  Светолика  Ранђеловића 
благовремена, али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом. 
 
          
 6.5. Бранко Боричић, дипломирани инжењер машинства, из Ниша, ул. 
Страхињића Бана   бр.6/9.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (које издаје надлежна 

полицијска управа).

            Комисија констатује да је пријава Бранка Боричића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом. 

           Комисија, на основу  документације  достављене уз пријаве, констатује 
да  по  јавном  огласу  за  постављење   начелника  Управе  за  планирање  и 
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изградњу   један  кандидат,  Родољуб  Михајловић,  испуњава  услове  који  су 
наведени у  јавном огласу.

              7. Комисија је констатовла да  је на расписани  јавни  оглас за 
постављење начелника Управе за пољопривреду и развој села  пријаве 
поднело седам кандидата и то: Саша Стоиљковић, Ивица Михајловић,Небојша 
Павловић,  Иван  Миланов,  Светолик  Ранђеловић,  Бранко  Боричић  и  Зоран 
Душановић .

             7.1. Саша Стоиљковић, дипломирани економиста-мастер, из Ниша, 
ул.Максима Горког бр.3/30.

             Комисија констатује да је кандидат  поднео  пријаву благовремено, с 
тим  што  је  дана  16.01.2012.године,  доставио  доказ  о  положеном  државном 
стручном испиту у складу са чланом 7. Уредбе о програму и начину полагања 
државног стручног испита ( ''Службени гласник РС'' бр.16/2009)

Радна биографија:

Саша  Стоиљковић,  рођен  28.02.1978.године,  у  својој  биографији  је 
између осталог навео,  да је завршио Економски факултет у Нишу 2005.године, 
а да је стекао звање мастер економије 2012.године. Радни искуство стекао је у 
предузећу  YUMIS“ доо Ниш и то: од  2006.до 2008. радио је као самостални 
референт набавке амбалаже, у 2008.години радио је као самостални референт 
набавке сировине, од 2008-до 2010. године обављао је послове радног места 
самостални  референт  увоза,  од  2010.  до  2012.године  био  је  запослен  на 
радном месту руководилац набавне службе. 

           7.2. Ивица Михајловић, дипломирани економиста -магистар, из Ниша, 
ул.Уроша Динића бр.18.

          Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:

- одговарајући  доказа о радном искуству у струци, јер је поднео потврду 
бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење о држављанству.

            Комисија констатује да је пријава Ивице Михајловића  благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом. 

            7.3. Небојша Павловић, дипломирани инжењер заштите на раду-смер 
заштита животне средине, из Нишке Бање, ул.Цариградска бр.49.

        Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:

- одговарајући  доказа о радном искуству у струци, јер је поднео потврду 
бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

- доказ  о положеном испиту за рад у органима државне управе 
- уверење о општој здравственој способности.
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            Комисија констатује да је пријава Небојше Павловића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

           7.4. Иван Миланов, дипломирани правник, из Ниша, ул. Тихомира 
Бранковића бр.18А.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава Ивана Миланова благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом .
 

           7.5. Светолик Ранђеловић, дипломирани  инжењер електронике,  из 
Нишке Бање, ул. Чегарска  бр.11.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима.

              Комисија  констатује  да  је  пријава  Светолика  Ранђеловића 
благовремена, али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

          7.6. Бранко Боричић, дипломирани инжењер машинства, из Ниша, ул. 
Страхињића Бана   бр.6/9.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о положеном стручном испиту,
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (које издаје надлежна 

полицијска управа).

            Комисија констатује да је пријава Бранка Боричића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом .

         7.7.  Зоран Душановић, дипломирани инжењер пољопривреде, из Ниша, 
ул. Широке падине   бр.5.

             Комисија констатује да је кандидат  поднео  пријаву благовремено и са 
потпуном документацијом.

Радна биографија:
 

           Зоран Душановић,  рођен 10.12.1961. године,  је у својој биографији, 
између  осталог,   навео  да  је  дипломирани  инжењер  пољопривреде  и  да  је 
дипломирао  на  Пољопривредном  факултету  у  Београду  –  Одсек  за 
хортикултуру,  група за воћарство и виноградарство. Запослен је у Управи за 
пољопривреду и развој села као шеф Одсека за рурални развој. Од 1987.до 
2000.године радио је у ДП „ПИК“ Ниш као шеф, обрачунске јединице биљне 
производње,  а  од  2000.-2003.године  као  директор  сектора  пољопривредне 
производње.  Од  2003.-2004.године  је   у  „Калему“-  Крушевац   радио  као 
самостални консултант.  Од 2005.-2009.године  је у Градској општини Црвени 
Крст био запослен  као самостални стручни сарадник за пољопривреду.   Од 
2009.-2012.  Године   је  у  Управи  за  пољопривреду  и  развој  села  обављао 
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послове  радног  места:  координатор   Групе  за  диверсификацију  економских 
активности на селу,  а трентно се налази на месту шефа Одсека за рурални 
развој у истој управи.  Поседује сертификат за планирање руралног развоја у 
општинама,  сертификат  едукације  за  фармменаџмент,  сертификат  за 
управљање локалним руралним развојем и др.
       
           Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује да 
по јавном огласу за постављење  начелника Управе за пољопривреду и развој 
села два кандидата, Саша Стоиљковић и Зоран Душановић,  испуњавају услове 
који су наведени у  јавном огласу. 

ЈАВНИ ОГЛАСИ ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ      ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА   
ГРАДСКИХ УПРАВА

             1. Комисија је констатовала да  су на расписани  јавни  оглас за 
постављење  заменика   начелника  Управе  за  грађанска  стања  и  опште 
послове пријаве поднела четири   кандидата  и  то:  Александар  Ранђеловић, 
Иван Миланов, Славен Манојловић и Небојша Млинарић. 

            1.1. Александар Ранђеловић,  дипломирани  правник,  из 
с.Просек-Нишка Бања.

          Комисија  констатује  да је  Александар Ранђеловић  поднео пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.

Радна биографија:
 
            Александар Ранђеловић је у својој биографији, између осталог,  навео 
да  је  рођен  02.05.1955.године.  По  професији  је  дипломирани  правник  са 
положеним правосудним испитом. Радно искуство стицао је у ЕИ Ниш од 1981. 
до 1994.године, а од 1994. до 1999.године бавио се адвокатском делатношћу. 
Од 2000. године  обављао је функцију секретара Секретаријата за урбанизам и 
комуналне  делатнoсти,  по  престанку функције  обављао је   послове вршења 
надзора над радом предузећа у области комуналних делатности у Одсеку за 
комуналне  делатности.  Од  2005.  до  2008.године  у  Управи  за  планирање  и 
изградњу обављао је послове издавања одобрења за изградњу и урбанистичко 
- правне послове. Од 2008. до 2010. године  налазио се на месту помоћника 
начелника Управе за грађанска стања и опште послове. Од 2010. до 02.12.2012. 
обављао је функцију начелника исте управе, а од 03.12.2012. обавља послове 
помоћника начелника Управе за грађанска стања и опште послове. 

             1.2. Иван Миланов, дипломирани  правник,  из Ниша, ул. Тихомира 
Бранковића бр.18А.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава Ивана Миланова благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.
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         1.3. Славен Манојловић, дипломирани правник, из Ниша, ул. Триглавска 
бр.5/32.

  Комисија  констатује  да  је  Славен  Манојловић  поднео пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.

Радна биографија:

                   Славен Манојловић је у својој биографији, између осталог, навео да 
је рођен 16.1.1959.године, да је дипломирао на Правном факултету у Приштини 
1983.године,  да је  1986.године положио стручни  испит,   а  да је  1988.године 
положио правосудни испит. Од 1984-1986. године радио је у Инспекцији рада, 
од 1986. до 1988.године  био је стручни сарадник у правобранилаштву,  члан 
Општинског већа, члан Комисије за повраћај земљишта и др. Oд 1988. до 1992. 
године обављао је  послове Друштвеног  правобраниоца самоуправљања.  Од 
1992. до 1999. године је обављао дужност Јавног правобраниоца СО Ораховац.

         1.4. Небојша Млинарић, дипломирани  правник,  из Ниша, ул. Патриса 
Лумумбе бр.47/33.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела  (које издаје надлежна 

полицијска управа).

              Комисија констатује да је пријава Небојше Млинарића благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује да 
по  јавном  огласу  за  постављење  заменика  начелника  Управе  за  грађанска 
стања  и  опште  послове  два кандидата, Александар  Ранђеловић  и  Славен 
Манојловић, испуњавају услове који су наведени у  јавном огласу.

             2. Комисија је  констатовала да  је  на расписани  јавни  оглас за 
постављење   заменика начелника Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке пријаве поднело седам кандидата и то: 
Јадранка Стевановић,  Данијела Спасовић, Ивица Михајловић, Слађана Асенов 
Иван Миланов, Небојша Млинарић и Наташа Здравковић. 

              2.1. Јадранка Стевановић, дипломирани економиста из Ниша, ул. 
Јована Ристића  бр. 11/5.
 
          Комисија  констатује  да  је  Јадранка  Стевановић  поднела пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.

Радна биографија:

              Стевановић Јадранка je у својој биографији, између осталог, навела да 
је рођена   05.11.1961.године  у  Лесковцу.  Завршила  је  Економски  факултет 
1985.године у Нишу. Од 1986.године до 2004. године запослена је у Градској 
управи Града Ниша на пословима финансија, приватизације, израде програма 
развоја Града, Стратегије развоја Града, као самостални стручни сарадник. Од 
2004.  до  2008.године  обављала је  функцију  начелника  Управе  за  привреду, 
одрживи развој и заштиту животне средине, од 2008. до данас  обавља послове 
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радног места помоћника начелника у Управи за имовину и инспекцијске послве. 
Била је учесник бројних пројеката у области енергетске ефиаксности, НИП-а, 
Бизнис  инкубатор  центра,  ЛЕДИБ-а,  и  др.  Поседује  сертификат  International 
project management association, level C. 9.

            2.2. Данијела Спасовић, дипломирани економиста из Ниша, ул. Дргог 
српског устанка  бр. 19/1.
 
          Комисија  констатује  да  је  Данијела  Спасовић  поднела пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.

Радна биографија:

            Данијела Спасовић је у својој биографији, између осталог, навела да је 
рођена  08.04.1974.године  у  Нишу.  Завршила  је  Економски  факултет   Нишу 
1999.године. Радно искуство стицала је у Пореској управи од 2000.-2001.године 
у Одељењу за послове финансијске полиције Ниш – Регионални центар Ниш. 
Од  2002.  до  2005.године  радила  је  на  пословима  трезора  у  Управи  за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, а од 2005.до 
2009.године као координатор Групе за управљање готворином и финансијско 
планирање у Одсеку трезора. Од 01.02.2009.године  обавља послове радног 
места помоћник начелника у Управи за финансије, изворне приходе локалне 
самоуправе и јавне набавке.            

           2.3. Ивица Михајловић, дипломирани економиста -магистар, из Ниша, 
ул.Уроша Динића бр.18.

          Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:
- одговарајући   доказа  о  радном  искуству  у  струци,  јер  је  поднео  потврду 

бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, 
- уверење о држављанству.

             Комисија констатује да је пријава Ивице Михајловића  благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом. 

          2.4.  Слађана Асенов, дипломирани економиста из Ниша, ул.Битољска 
бр.1.
            Уз  благовремену пријаву  Слађана Асенов није приложила следећу 
документацију:

  -   доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, 
  -   уверење о општој здравственој способности,
  -   уверење да лице није осуђивано за кривична дела (које издаје надлежна 
полицијска управа).

              Комисија констатује да је пријава Слађане Асенов благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

          2.5. Иван Миланов, дипломирани правник, из Ниша, ул.Тихомира 
Бранковића бр.18А.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:
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- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава Ивана Миланова  благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

         2.6. Небојша Млинарић, дипломирани правник, из Ниша, ул. Патриса 
Лумумбе бр.47/33.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела  (које издаје надлежна 

полицијска управа).

              Комисија констатује да је пријава Небојше  Млинарића благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

          2.7.  Наташа  Здравковић, дипломирани  еконимиста,  из Ниша,  ул. 
Краљевића Марка бр.4.

         Уз благовремену пријаву Наташа  Здравковић  није приложила следећу 
документацију:

- уверење о општој здравственој способности.
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела  (које издаје надлежна 

полицијска управа),
-    доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
-   оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших послодаваца)    
      или фотокопију оверену у суду или управи Града;.

           Комисија констатује да је пријава  Наташе Здравковић благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

            Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује да 
по јавном огласу за постављење заменика  начелника Управе за финансије, 
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке два кандидата, Јадранка 
Стевановић  и  Данијела  Спасовић,  испуњавају   услове  који  су  наведени  у 
јавном огласу.
        

              3. Комисија је констатовала да  је  на расписани  јавни  оглас за 
постављење   заменика начелника Управе за дечију, социјалну и примарну 
здравствену  заштиту пријаве поднело шест  кандидата  и  то:  Ивица 
Михајловић,   Десанка  Спасић,  Иван Миланов,  Небојша Млинарић,  Љиљана 
Голубовић и Ђурица Спасић. 

           3.1. Ивица Михајловић, дипломирани економиста -магистар, из Ниша, 
ул.Уроша Динића бр.18.

          Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:

- одговарајући  доказа о радном искуству у струци, јер је поднео потврду 
бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

- доказ  о положеном испиту за рад у органима државне управе, 
- уверење о држављанству.
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             Комисија констатује да је пријава Ивице Михајловића  благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом. 

          3.2.  Десанка Спасић, дипломирани правник из Ниша, Синђелићев трг 
бр.4/9.
            Уз  благовремену пријаву  Десанка Спасић није приложила следећу 
документацију:
-   уверење да лице није осуђивано за кривична дела (које издаје надлежна 
полицијска управа).

           Комисија констатује да је пријава Десанке Спасић благовремена, али да 
нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

          3.3. Иван Миланов, дипломирани  правник,  из Ниша,  ул.Тихомира 
Бранковића бр.18А.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава Ивана Миланова благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

            3.4.  Небојша Млинарић, дипломирани правник, из Ниша, ул. Патриса 
Лумумбе бр.47/33.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:
- уверење о општој здравственој способности.
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела  (које издаје надлежна 

полицијска управа).

              Комисија констатује да је пријава Небојше Млинарића благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

            3.5.  Љиљана Голубовић, дипломирани педагог, из Ниша, Византијски 
булевар бр. 6/1.

             Комисија констатује да је  Љиљана Голубовић  поднела   пријаву 
благовремено,  с  тим  што  је  дана  16.01.2012.године,  доставила   доказ  о 
положеном државном стручном испиту у складу са чланом 7. Уредбе о програму 
и  начину  полагања  државног  стручног  испита  (''Службени  гласник  РС'' 
бр.16/2009)

Радна биографија:

              Голубовић Љиљана рођена је 21.08.1959.године. У  својој биографији је 
између осталог, навела  да је Завршила је Филозофски факултет у Приштини 
на коме је стекла звање: професор педагогије, а да је на Учитељском факултету 
у Лепосавићу стекла је звање – професор разредне наставе-мастер.   Радно 
искуство стицала је  у РО ''Пчелица'', здравственој установи -Војна болница у 
Нишу, у Дому здравља у Нишу,  Дечјем културном центру у Нишу, ОШ '' Ђура 
Јакшић'' у Јелашници и Школском образовном центру –Нови Сад.  Тренутно  је 
запослена  је  у  установи  „Мара“  као  радни  терапеут  -  педагог.  Активно  је 
учествовала  на  професионалним  семинарима  и  стручним  скуповима  и 
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организовала је  и учествовала у  бројним акцијама  помоћи деци ометеној у 
развоју.

         3.6 Ђурица Спасић, дипломирани правник из Ниша, ул. Ђердапска бр. 
52А.  
           
      Комисија констатује да је Ђурица Спасић поднео пријаву благовремено и са 
потпуном документацијом.

       Радна биографија:

            Ђурица Спасић  je  у својој биографији, између осталог,  навео да је 
рођен 15.09.1970.године у Пироту. Завршио је Правни факултет у Нишу. Радно 
искуство стицао је од 01.06.2001. године до 15.02.2005. године у Секретаријату 
за  јавне  службе  Градске  управе  града  Ниша,  касније  Управи  за  дечију, 
социјалну и примарну здравствену заштиту,  у којој је био зпослен на радном 
месту:  послови  утврђивања  породиљских  права.  У  периоду  од 
16.02.2005.године  до  16.02.2007.  године  је  у  Општинској   управи  Градске 
општине Пантелеј  обављао послове радног места:  Шеф одсека за правне и 
заједничке  послове.  Од  2007.  године  до  2009.  године  у  Управи  за  дечију, 
социјалну  и  примарну  здравствену  заштиту,  обавља  послове  утврђивања 
породиљских права,   а од 01.02.2009.  године до 07.04.2010.  године послове 
радног  места  управно  правни  послови  из  области  финансијске  помоћи 
породици са  децом.  У  периоду од  08.04.2010.  године  до  05.09.2012.  године 
распоређен је на радном месту:шеф одсека, а од 06.09.2012. године, у истој 
управи, до данас  је на радном месту:помоћник начелника.

      Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује 
да  по јавном огласу за  постављење заменика  начелника Управе за  дечију, 
социјалну и примарну здравствену заштиту два  кандидата, Љиљана Голубовић 
и Ђурица Спасић, испуњавају услове који су наведени у  јавном огласу.

 

               4. Комисија је констатовала да  је на расписани  јавни  оглас за 
постављење  заменика  начелника  Управе  за  образовање,  културу, 
омладину  и  спорт пријаве поднело четрнаест кандидата  и  то:  Тијана 
Ранђеловић,   Марија  Митић,  Ивица  Михајловић,  Горан  Ђорђевић,  Небојша 
Павловић,  Момчило  Митић,  Иван  Миланов,  Светолик  Ранђеловић,  Бранко 
Боричић, Славен Манојловић, Небојша Млинарић, Зоран Симоновић, Наташа 
Здравковић и Горан Манојловић.

             4.1.  Tијана Ранђеловић,  дипломирани  филолог за српски језик и 
књижевност, из Ниша, ул. Мокрањчева  бр.85/15.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (које издаје надлежна 

полицијска управа).

              Комисија констатује да је пријава Тијане Ранђеловић  благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом .
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            4.2. Марија Митић, професор разредне наставе из Ниша, ул Јеронимова 
бр.24/9 ц.
                 Комисија  констатује  да  је  Марија  Митић  поднела   пријаву 
благовремено,  с  тим  што  је  дана  16.01.2012.године,  доставила   доказ  о 
положеном државном стручном испиту у складу са чланом 7. Уредбе о програму 
и  начину  полагања  државног  стручног  испита  (''Службени  гласник  РС'' 
бр.16/2009)

Радна биографија:

              Митић Марија рођена је 25.01.1972.године у Нишу. У биографији је 
између осталог, навела да је завршила Учитељски факултет у Врању. Радно 
искуство стекла је у ОШ „Иво Андрић“ и  кроз 8 година  рада као сарадник   на 
пројекту  „La main a la pate“. Неформалне видове образовања стицала је кроз 
едукације  и учешће на  семинарима  и радионицама  као што су: ''Трећа школа 
за  југоисточну  Европу  о  примени  HANDS-ON  метода  у  предавању  наука  у 
предшколским  и  основним  школама:  Институт  ВИНЧА'',  ''Израда  школског 
програма  и  евалуација  у  образовању'',  ''Како  кроз  експериментални  приступ 
можете приближити  науке и технологије  ученицима у прва четири разреда 
основне школе'', ''Републички семинар о настави физике за основне и средње 
школе'', ''Савремене методе наставе физике'' и др.  

         4.3. Ивица Михајловић, дипломирани економиста -магистар, из Ниша, 
ул.Уроша Динића бр.18.

          Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:

- одговарајући  доказа о радном искуству у струци, јер је поднео потврду 
бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење о држављанству.

             Комисија констатује да је пријава  Ивице Михајловића  благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом. 

         4.4 Горан  Ђорђевић, дипломирани  правник  из  Ниша,  ул.  Јустина 
Поповића бр. 26.  
            Комисија констатује да је Горан Ђорђевић  поднео пријаву благовремено 
и са потпуном документацијом.

       Радна биографија:

           Горан Ђорђевић  је у својој биографији, између осталог, навео да  је 
завршио  Правни  факултет  у  Нишу.  У  градској  управи  запослен  је  од 
1998.године. Радио је у Служби за скупштинске послове, а од 2000.године у 
Секретаријату за општу управу. Од 2005. до 2008.године обављао је функцију 
начелника Управе за грађанска стања и опште послове. У Управи за дечију,  
социјалну и примарну здравствену заштиту запослен је на радном месту шефа 
Одсека. 

        4.5. Небојша Павловић,  дипломирани инжењер заштите на раду,  из 
Нишке Бање, ул.Цариградска бр.49.

          Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:
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- одговарајући  доказ  о радном искуству у струци, јер је поднео потврду 
бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава  Небојше Павловића благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

          4.6. Момчило Митић, дипломирани грађевински  инжењер из Ниша, 
ул.Драгише Цветковића бр.28А/20.

            Уз  благовремену пријаву   Момчило Митић   није приложио следећу 
документацију:

  -   доказ о радном искуству у струци,
  -   доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

              Комисија констатује да је пријава  Момчила Митића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

            4.7. Иван Миланов, дипломирани  правник,  из Ниша, ул.Тихомира 
Бранковића бр.18А.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава Ивана Миланова благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

           4.8. Светолик Ранђеловић, дипломирани  инжењер електронике,  из 
Нишке Бање, ул. Чегарска  бр.11.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

               Комисија  констатује  да  је  пријава  Светолика  Ранђеловића 
благовремена, али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

          4.9. Бранко Боричић, дипломирани инжењер машинства, из Ниша, ул. 
Страхињића Бана   бр.6/9.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (које издаје надлежна 

полицијска управа).

            Комисија констатује да је пријава Бранка Боричића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.
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         4.10. Славен Манојловић, дипломирани правник, из Ниша, ул. Триглавска 
бр.5/32.

          Комисија  констатује  да  је  Славен  Манојловић  поднео пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.

Радна биографија:

          Славен Манојловић је у својој биографији, између осталог, навео да је 
рођен 16.1.1959.године, да је дипломирао на Правном факултету у Приштини 
1983.године,  да је  1986.године положио стручни  испит,   а  да је  1988.године 
положио правосудни испит. Од 1984-1986. године радио је у Инспекцији рада, 
од 1986. до 1988.године  био је стручни сарадник у правобранилаштву,  члан 
Општинског већа, члан Комисије за повраћај земљишта и др. Oд 1988. до 1992. 
године обављао је  послове Друштвеног  правобраниоца самоуправљања.  Од 
1992. до 1999. године је обављао дужност Јавног правобраниоца СО Ораховац.

 4.11. Небојша Млинарић, дипломирани правник, из Ниша, ул. Патриса 
Лумумбе бр.47/33.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела  (које издаје надлежна 

полицијска управа).

              Комисија констатује да је пријава Небојше Млинарића благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

             4.12. Зоран Симоновић, дипломирани инжењер машинства, из Ниша, 
Византијски булевар  бр.98/19.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
-     нема одговарајући доказ о радном искуству у струци (уместо потврде 
приложио лиценце за одговорног пројектанта)

            Комисија констатује да је пријава Зорана Симоновића  благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

            4.13. Наташа Здравковић, дипломирани  еконимиста,  из Ниша, ул. 
Краљевића Марка бр.4.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела  (које издаје надлежна 

полицијска управа).
-    доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,  
-   оригинал доказа о радном искуству у струци (потврде бивших послодаваца)    
      или фотокопију оверену у суду или управи Града;.

           Комисија констатује да је пријава  Наташе Здравковић благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.
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          4.14. Горан Манојловић, мастер инжењер менаџмента, из Зајечара, ул. 
Грљански пут   бр.33.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

-   доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,   
-   уверење да лице није осуђивано за кривична дела ( које издаје надлежна    
     полицијска управа)
- фотокопију радне књижице оверене у суду или управи Града
-    уверење о општој здравственој способности
- одговарајући  доказа о радном искуству у струци, јер је поднео потврду 

бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство.

           Комисија констатује да је пријава Горана Манојловића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом ,.

            Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује да 
по јавном огласу за постављење заменика  начелника Управе за образовање, 
културу,  омладину и спорт  три кандидата, Марија Митић, Горан Ђорђевић и 
Славен Манојловић, испуњавају  услове који су наведени у   јавном огласу.

            5. Комисија  је  констатовла  да  је  на  расписани  јавни  оглас за 
постављење  заменика  начелника  Управе  за  комуналне  делатности, 
енергетику  и  саобраћај пријаве поднело десет кандидата  и  то:  Хранислав 
Ђорђевић,  Зоран  Марковић,  Момчило  Митић,  Небојша  Павловић,  Зоран 
Симоновић,  Иван Миланов,  Светолик Ранђеловић,  Бранко Боричић,  Небојша 
Млинарић и Слободан Павковић.

          5.1.  Хранислав Ђорђевић, дипломирани  економиста из Ниша, ул. 
Сомборска 61/50.

               Комисија констатује да је  Хранислав Ђорђевић  поднео пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.

Радна биографија:

             Хранислав Ђорђевић је у својој биографији, између осталог,  навео да је 
рођен  21.09.1963.  године  у  Нишу.  Радно  искуство  стекао  је  као  референт 
финансијске  оперативе  у  „Технопромету  –Ниш“  и  референт  и  руководилац 
комерцијалних послова у сектору промета обојених метала, као руководилац у 
сектору  промета  лежајева  и  брусних  плоча  и  као  руководилац  у  сектору 
малопродаје.  Од  2000.године   до  2001.године  био  је  запослен  на  месту 
тржишног инспектора у Министарству трговине, туризма и услуга, од 2001. до 
2010.године у  Министарству трговине и  туризма обављао је  послове радног 
места: туристички инспектор. Стални је судски вештак за област финансије и 
рачуноводства.

           5.2. Зоран Марковић, дипкломирани машински инжењер из Ниша, ул 
Хајдук Вељкова  бр.12.
         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

-   доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, 
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              Комисија констатује да је пријава Зоран Марковић  благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

        
         5.3. Момчило Митић, дипломирани грађевински  инжењер из Ниша, 
ул.Драгише Цветковића бр.28А/20.

            Уз  благовремену пријаву   Момчило Митић   није приложио следећу 
документацију:

  -   доказ о радном искуству у струци,
  -   доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

              Комисија констатује да је пријава  Момчила Митића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

          5.4. Небојша Павловић, дипломирани инжењер заштите на раду- смер 
заштита на раду, из Нишке Бање, ул.Цариградска бр.49.

Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:

- одговарајући  доказа о радном искуству у струци, јер је поднео потврду 
бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење о општој здравственој способности.

            Комисија констатује да је пријава Небојше Павловића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.
      
          5.5. Зоран Симоновић, дипломирани  инжењер машинства,  из Ниша, 
Византијски булевар  бр.98/19.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
-     нема одговарајући доказ о радном искуству у струци (уместо потврде 
приложио лиценце за одговорног пројектанта)

            Комисија констатује да је пријава Зорана Симоновића  благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

            5.6. Иван Миланов, дипломирани  правник,  из Ниша, ул.Тихомира 
Бранковића бр.18А.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава Ивана Миланова благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

           5.7. Светолик Ранђеловић, дипломирани  инжењер електронике,  из 
Нишке Бање, ул. Чегарска  бр.11.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.
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              Комисија  констатује  да  је  пријава  Светолика  Ранђеловића 
благовремена, али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

      
       5.8. Бранко Боричић, дипломирани  инжењер машинства,  из Ниша, ул. 
Страхињића Бана   бр.6/9.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (које издаје надлежна 

полицијска управа).

            Комисија констатује да је пријава Бранка Боричића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

             5.9. Небојша Млинарић, дипломирани правник, из Ниша, ул. Патриса 
Лумумбе бр.47/33.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела   (које издаје надлежна 

полицијска управа).

              Комисија констатује да је пријава Небојше Млинарића благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом,.
           
         5.10. Слободан Павковић дипломирани машински инжењер, из Ниша, ул. 
Ложионичка бр.10/6.

          Комисија  констатује  да  је  Слободан  Павковић  поднео пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.

Радна биографија:

                Павковић Слободан је у својој биографији, измеђуосталог,  навео  да 
је  рођен  21.02.1964.године.  Дипломирао  је  1991.  године  на  Машинском 
факултету у Скопљу. Радио је као конструктор – технолог у АД  „Агросервис“ 
Аутокућа у Скопљу, од 02.09.1991.до 11.08.1992.године.  У  МИН ДД „Вагонки“ је 
од  12.08.1992.   до  31.07.2002.   радио  на  радном  месту  технолога,  а  од 
01.08.2002.  до  30.12.2004.године  био  је  сувласник  предузећа  ПП  ''Палекс'' 
ДОО-Ниш.  У  Градској  управи  Града  Ниша  је   од  01.05.2005.  до  12.09.2008. 
године  радио  као  сарадник  Градског  менаџера  у  Кабинету  Градоначелника 
Града Ниша, а од 12.09.2008. до 23.08. 2009. године обављао је послове радног 
места: послови инвестиција и одржавања. У Градској општини Палилула налази 
се на радном месту комунални инспектор од 24.08. 2009.године. 

            Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује да 
по јавном огласу за постављење заменика  начелника Управе за комуналне 
делатности,  енергетику  и  саобраћај  два  кандидата,  Хранислав  Ђорђевић  и 
Слободан Павковић, испуњавају  услове који су наведени у  јавном огласу.

6. Комисија  је  констатовала  да  је  на  расписани  јавни  оглас за 
постављење  заменика  начелника  Управе  за  планирање  и  изградњу 
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пријаве поднело десет кандидата  и  то:  Небојша  Павловић,  Мирољуб 
Станковић,  Гордана  Стевановић,  Зоран  Симоновић,   Момчило  Митић,  Иван 
Миланов,  Светолик  Ранђеловић,  Бранко  Боричић,  Небојша  Млинарић  и 
Небојша Диманић.

          6.1. Небојша Павловић, дипломирани инжењер заштите на раду- смер 
заштита на раду, из Нишке Бање, ул.Цариградска бр.49.

Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:

- одговарајући   доказа  о  радном  искуству  у  струци,  јер  је  поднео  потврду 
бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење о општој здравственој способности.

            Комисија констатује да је пријава Небојше Павловића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.
          
         6.2. Мирољуб Станковић, дипломирани инжењер архитектуре из Ниша, 
ул. 9. Бригаде 53/60-а.

                   Комисија констатује да је  Мирољуб Станковић  поднео пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.

 Радна биографија:

Станковић Мирољуб  је у својим биографији, између осталог, навео да је 
рођен  22.03.1959.године  у  Приштини.  Дипломирао  је  на  Архитектонском 
факултету  у  Београду  1983.  године-дипломирани  инжењер  архитектуре  – 
урбанистички  смер .  Поседује лиценце за одговорног урбанисту,  одговорног 
планера  и  одговорног  пројектанта.  Радно  искуство  стекао  је  у  Заводу  за 
урбанизам као планер у периоду од 1984. до 1992. године. У Секретаријату за 
урбанизам СО Ниш је 1992 .године био запослен као шеф Одсека за планирање 
и спровођење урбанистичких планова.   У ЈП Завод за урбанизам-Ниш је  од 
1992.до 1997.године би на радном месту  шефа Сектора, а помоћник директора 
од  1997.године  до  2000.године.   У  наведеном предузећу  вршилац дужности 
директора   био је био од 2000. до 2001.године, директор од 2001- 2005. године, 
технички директор од 2005. до 2010.године. Након тога, у више наврата, био је 
ангажован по уговорима  о обављању привремених и повремених послова у ЈП 
„Дирекција  за  изградњу Града“.  Обављао је   бројне   стручне  активности   и 
бројне  функције у струковним удружењима, између осталог, био је председник 
Друштва урбаниста Ниша, потпредседник Удружења урбаниста Србије и др. 

           6.3. Гордана Стевановић, дипломирани грађевински инжењер из Ниша, 
Византијски булевар   бр.120/26.

         Уз  благовремену пријаву Гордана Стевановић није приложила следећу 
документацију:

-   доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, 
   
              Комисија констатује да је пријава Гордане Стеавмновић  благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.
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          6.4. Зоран Симоновић, дипломирани  инжењер машинства,  из Ниша, 
Византијски булевар  бр.98/19.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
-     нема одговарајући доказ о радном искуству у струци (уместо потврде 
приложио лиценце за одговорног пројектанта)

            Комисија констатује да је пријава Зорана Симоновића  благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

          6.5. Момчило Митић, дипломирани грађевински  инжењер из Ниша, 
ул.Драгише Цветковића бр.28А/20.

            Уз  благовремену пријаву   Момчило Митић   није приложио следећу 
документацију:

  -   доказ о радном искуству у струци,
  -   доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

              Комисија констатује да је пријава  Момчила Митића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

            6.6. Иван Миланов, дипломирани  правник,  из Ниша, ул.Тихомира 
Бранковића бр.18А.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава Ивана Миланова благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

           6.7. Светолик Ранђеловић, дипломирани  инжењер електронике,  из 
Нишке Бање, ул. Чегарска  бр.11.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

              Комисија  констатује  да  је  пријава  Светолика  Ранђеловића 
благовремена, али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

          6.8. Бранко Боричић, дипломирани инжењер машинства, из Ниша, ул. 
Страхињића Бана   бр.6/9.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (које издаје надлежна 

полицијска управа).

            Комисија констатује да је пријава Бранка Боричића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.
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              6.9. Небојша Млинарић, дипломирани правник, из Ниша, ул. Патриса 
Лумумбе бр.47/33.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела   (које издаје надлежна 

полицијска управа).

              Комисија констатује да је пријава Небојше Млинарића благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

             6.10. Небојша Диманић дипломирани грађевински  инжењер, из Ниша, 
ул. Божидарчева бр.5.

          Комисија констатује да је пријава  Небојше Диманића  достављена преко 
поште и  пошти је предата  05.01.2013. године, а рок за подношење пријава је 
истекао 03.01.2013. године, те је из тог разлога неблаговремена.

     Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује 
да по јавном огласу за постављење заменика  начелника Управе за планирање 
и изградњу саобраћај један кандидат, Мирољуб Станковић,  испуњава  услове 
који су наведени у  јавном огласу.

               7. Комисија је констатовала да  је   на расписани  јавни  оглас за 
постављење  заменика  начелника  Управе  за  имовину  и  инспекцијске 
послове   пријаве поднело петнаест кандидата  и  то:  Срђан  Лакетић,  Весна 
Драговић,  Марина  Јанковић,  Драгослав  Петровић,  Ивица  Михајловић,  Ирена 
Јовановић-Поповић, Небојша Павловић, Момчило Митић, Гордана Стевановић, 
Иван Миланов, Светолик Ранђеловић, Славен Манојловић, Небојша Млинарић, 
Зоран Симоновић и Небојша Диманић.

            7.1 Срђан Лакетић, дипломирани инжењер грађевинарства из Ниша, 
Булевар Немањића бр. 93/7.  

            Комисија констатује да је Срђан  Лакетић  поднео пријаву благовремено 
и са потпуном документацијом.

       Радна биографија:

             Срђан Лакетић је у својој биографији, између осталог, навео  да је рођен 
05.10.1969.  године  у  Призрену.  По  професији  је  дипломирани  инжењер 
грађевинарства.  Радно  искуство  стекао  је  у  „BOG&COM“  од 2000. до 2002. 
године, од 2002.-2004. године у  Д.П. „NISSAL“,  Од 2004.  године запослен је у 
Управи за  имовину и  инспекцијске послове.  Поседује  лиценцу за одговорног 
пројектанта и лиценцу за одгoворног извођача радова,  има положен стручни 
испит  за  грађевинарство.  Наводи  да  је  учествовао  на  конференцијама  и 
семинарима који се  односе на грађевинску материју, као на   и рад државних 
органа у оквиру локалне самоуправе.

            7.2. Весна Драговић, дипломирани правник из Ниша, ул. Зеленгорска 
бр.21.
          Комисија констатује да је Весна Драговић  поднела  пријаву благовремено 
и са потпуном документацијом.

       Радна биографија:
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               Весна Драговић, је у својој биографији између осталог,  навела да је 
рођена  13.01.1967.године.  у  селу  Павличина,  општина  Црна  трава.  Правни 
факултет  је  завршила  у Нишу.  Положила је државни испит за рад у органима 
државне управе.  Радила је у Министарству рада,  запошљавања и социјалне 
политике  –  Одељење  инпекције  рада  као  инспектор  рада  11  година,  до 
20.05.2010. године. 

          7.3 Марина Јанковић, дипломирани инжењер грађевинарства из Ниша, 
ул. Мокрањчева бр. 2/10.  

         Комисија констатује да је Марина Јанковић поднела пријаву благовремено 
и са потпуном документацијом.

     
  Радна биографија:

            Марина Јанковић  у својој биографији је, између осталог,  навела да је 
рођена  12.01.1961.године,  да  је  1985.године  дипломирала  на  Грађевинском 
факултету у Нишу, смер саобраћајно-конструкторски. Од 1988. до 1999.године 
радила  је  у  грађевинској  фирми  „Грађевинар“  из  Ниша  као  руководилац 
грађења, инжењер производње, шеф службе у техничком сектору. Од 1999.до 
2001.године  радила  је  у  Министарству  грађевина  Републике  Србије  као 
републички  грађевински  инспектор-помоћник  министра.  Од  2001.  године 
запослена  је  у  градској  управи  као  грађевински  инспектор,  а  од 
01.03.2011.године  обавља  послове  радног  места  координатор  Управе  за  за 
имовину  и  инспекцијске  послове.  Има  положен  стручни  испит  прописан  за 
дипл.инж.грађевине,  поседује  лиценцу  одговорног  пројектанта  и  одговорног 
извођача радова.

          7.4 Драгослав Петровић, дипломирани инжењер грађевинарства из 
Ниша,  ул. Димитрија Драговића бр. 68.  

         Комисија  констатује  да  је  Драгослав  Петровић  поднео  пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.

      Радна биографија:

Петровић Драгослав рођен је  07.03.1954.године,  у  својој  биографији је 
између осталог, навео да је по професији дипл.грађевински инжењер – смер 
саобраћајно  конструктивни  и  да  је  диплому   стекао  1984.године  на 
Грађевинском  факултету  у  Нишу.  Радно  искуство  стекао  је  у  периоду  од 
1985.до  1992.године  као  грађевински  инпектор  у  Општини  Ниш,  од  1992.до 
1999.године  налазио  се  на  месту  шефа  Одсека  грађевинске  инпекције  у 
Секретаријату за инспекцијске послове, од 1999.до 2005. године радио је као 
комунални инспектор у истом секретаријату. Од 2005.до 2009.године обављао 
је функцију начелника Управе за инспекцијске послове. Од 2009. до 2010.године 
обављао је послове радног места инспектор за путеве у Управи за имовину и 
инаспекцијске  послове,  од 01.04.2010.године до данас ради као грађевински 
инспектор у истој управи.
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          7.5. Ивица Михајловић, дипломирани  економиста-магистар,  из 
Ниша, ул.Уроша Динића бр.18.

          Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:

- одговарајући   доказа  о  радном  искуству  у  струци,  јер  је  поднео  потврду 
бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење о држављанству.

             Комисија констатује да је пријава Ивице Михајловића  благовремена, 
али да нису приложени сви докази су наведени у  јавном огласу. 

         7.6. Ирена Јовановић-Поповић, дипломирани инжењер грађевинарства 
из Ниша, ул. Јустина Поповића бр. 26.  

          Уз  благовремену пријаву  Ирена Јовановић-Поповић није приложила 
следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

                   Комисија констатује да је пријава  Ирене Јовановић-Поповић 
благовремена, али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

        7.7. Небојша Павловић, дипломирани инжењер заштите на раду- смер 
заштита животне средине, из Нишке Бање, ул.Цариградска бр.49.

          Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:

- одговарајући   доказа  о  радном  искуству  у  струци,  јер  је  поднео  потврду 
бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава  Небојше Павловића благовремена, 
али да нису приложени сви докази су наведени у  јавном огласу.

          7.8. Момчило Митић, дипломирани грађевински  инжењер из Ниша, 
ул.Драгише Цветковића бр.28А/20.

            Уз  благовремену пријаву   Момчило Митић   није приложио следећу 
документацију:

  -   доказ о радном искуству у струци,
  -   доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

              Комисија констатује да је пријава  Момчила Митића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

           7.9. Гордана Стевановић, дипломирани грађевински инжењер из Ниша, 
Византијски булевар   бр.120/26.

         Уз благовремену пријаву Гордана Стевановић  није приложила следећу 
документацију:
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-   доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, 
   
              Комисија констатује да је пријава Гордане Стеавмновић  благовремена, 
али да нису приложени сви докази су наведени у  јавном огласу.

            7.10. Иван Миланов, дипломирани  правник,  из Ниша, ул.Тихомира 
Бранковића бр.18А.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава Ивана Миланова благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом 

           7.11. Светолик Ранђеловић, дипломирани инжењер електронике,  из 
Нишке Бање, ул. Чегарска  бр.11.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

              Комисија  констатује  да  је  пријава  Светолика  Ранђеловића 
благовремена, али да нису приложени сви докази су наведени у  јавном огласу.

           7.12. Славен  Манојловић, дипломирани  правник,  из  Ниша,  ул. 
Триглавска бр.5/32.

          Комисија  констатује  да  је  Славен   Манојловић  поднео пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.

Радна биографија:

            Славен Манојловић је у својој биографији, између осталог, навео да је 
рођен 16.1.1959.године, да је дипломирао на Правном факултету у Приштини 
1983.године,  да је  1986.године положио стручни  испит,   а  да је  1988.године 
положио правосудни испит. Од 1984-1986. године радио је у Инспекцији рада, 
од 1986. до 1988.године  био је стручни сарадник у правобранилаштву,  члан 
Општинског већа, члан Комисије за повраћај земљишта и др. Oд 1988. до 1992. 
године обављао је  послове Друштвеног  правобраниоца самоуправљања.  Од 
1992. до 1999. године је обављао дужност Јавног правобраниоца СО Ораховац. 

             7.13. Небојша Млинарић, дипломирани правник, из Ниша, ул. Патриса 
Лумумбе бр.47/33.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела   (које издаје надлежна 

полицијска управа).

              Комисија констатује да је пријава Небојше Млинарића благовремена, 
али да нису приложени сви докази су наведени у  јавном огласу.

             7.14. Зоран Симоновић, дипломирани инжењер машинства, из Ниша, 
Византијски булевар  бр.98/19.
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         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
 -   нема  одговарајући  доказ  о  радном  искуству  у  струци  (уместо  потврде 
приложио лиценце за одговорног пројектанта)

            Комисија констатује да је пријава Зорана Симоновића  благовремена, 
али да нису приложени сви докази су наведени у  јавном огласу.
 
             7.15. Небојша Диманић дипломирани грађевински  инжењер, из Ниша, 
ул. Божидарчева бр.5.

          Комисија констатује да је пријава  Небојше Диманића  достављена преко 
поште и  пошти је предата  05.01.2013. године, а рок за подношење пријава је 
истекао 03.01.2013. године, те је из тог разлога неблаговремена.

           Комисија, на основу документације  достављене уз пријаве, констатује да 
по јавном огласу за постављење заменика  начелника Управе за имовину и 
инспекцијске послове  пет кандидата, Срђан Лакетић, Весна Драговић, Марина 
Јанковић, Драгослав Петровић и Славен Манојловић испуњавају  услове који су 
наведени у  јавном огласу.

            8. Комисија  је  констатовала да  је  на  расписани  јавни  оглас за 
постављење заменика начелника Управе за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине пријаве поднело десет кандидата и то:  Јадранка 
Стевановић,   Весна Драговић,  Ивица Михајловић,  Небојша Павловић,  Зоран 
Симоновић,  Момчило Митић,  Иван Миланов,  Светолик  Ранђеловић,   Бранко 
Боричић и Небојша Млинарић.

          8.1. Јадранка Стевановић, дипломирани економиста из Ниша, ул. Јована 
Ристића  бр. 11/5.
 
          Комисија  констатује  да  је  Јадранка  Стевановић  поднела пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.

Радна биографија:

              Стевановић Јадранка je у својој биографији, између осталог, навела да 
је рођена   05.11.1961.године  у  Лесковцу.  Завршила  је  Економски  факултет 
1985.године у Нишу. Од 1986.године до 2004. године запослена је у Градској 
управи Града Ниша на пословима финансија, приватизације, израде програма 
развоја Града, Стратегије развоја Града, као самостални стручни сарадник. Од 
2004.  до  2008.године  обављала је  функцију  начелника  Управе  за  привреду, 
одрживи развој и заштиту животне средине, од 2008. до данас  обавља послове 
радног места помоћника начелника у Управи за имовину и инспекцијске послве. 
Била је учесник бројних пројеката у области енергетске ефиаксности, НИП-а, 
Бизнис  инкубатор  центра,  ЛЕДИБ-а,  и  др.  Поседује  сертификат  International 
project management association, level C. 9.

           8.2. Весна Драговић, дипломирани правник из Ниша, ул. Зеленгорска 
бр.21.
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          Комисија констатује да је Весна Драговић  поднела  пријаву благовремено 
и са потпуном документацијом.
       Радна биографија:

                  Весна Драговић, је у својој биографији навела да је  рођена 
13.01.1967.године. у селу Павличина, општина Црна трава. Правни факултет  је 
завршила је у Нишу.  Положила је државни испит за рад у органима државне 
управе. Радила је у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике – 
Одељење инпекције рада као инспектор рада 11 година, до  20.05.2010. године. 

         8.3. Ивица Михајловић, дипломирани економиста -магистар,  из Ниша, 
ул.Уроша Динића бр.18.

          Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:

- одговарајући   доказа  о  радном  искуству  у  струци,  јер  је  поднео  потврду 
бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење о држављанству.

             Комисија констатује да је пријава Ивице Михајловића  благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом. 

        8.4. Небојша Павловић,  дипломирани инжењер заштите на раду,  из 
Нишке Бање, ул.Цариградска бр.49.

          Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:

- одговарајући   доказа  о  радном  искуству  у  струци,  јер  је  поднео  потврду 
бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава  Небојше Павловића благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

          8.5. Зоран Симоновић, дипломирани  инжењер машинства,  из Ниша, 
Византијски булевар  бр.98/19.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
 -   нема  одговарајући  доказ  о  радном  искуству  у  струци  (уместо  потврде 
приложио лиценце за одговорног пројектанта)

            Комисија констатује да је пријава Зорана Симоновића  благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

           8.6. Момчило Митић, дипломирани грађевински  инжењер из Ниша, 
ул.Драгише Цветковића бр.28А/20.
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            Уз  благовремену пријаву   Момчило Митић   није приложио следећу 
документацију:
  -   доказ о радном искуству у струци,
  -   доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

              Комисија констатује да је пријава  Момчила Митића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

            8.7. Иван Миланов, дипломирани  правник,  из Ниша, ул.Тихомира 
Бранковића бр.18А.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава Ивана Миланова благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

           8.8. Светолик Ранђеловић, дипломирани  инжењер електронике,  из 
Нишке Бање, ул. Чегарска  бр.11.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

              Комисија  констатује  да  је  пријава  Светолика  Ранђеловића 
благовремена, али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

         8.9. Бранко Боричић, дипломирани инжењер машинства,  из Ниша, ул. 
Страхињића Бана   бр.6/9.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (које издаје надлежна 

полицијска управа).

            Комисија констатује да је пријава Бранка Боричића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.
         
           8.10. Небојша Млинарић, дипломирани правник, из Ниша, ул. Патриса 
Лумумбе бр.47/33.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела   (које издаје надлежна 

полицијска управа).

              Комисија констатује да је пријава Небојше Млинарића благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.
             
            Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује да 
по јавном огласу за  постављење заменика  начелника  Управе  за  привреду, 
одрживи  развој  и  заштиту  животне  средине  два  кандидата,  Јадранка 
Стевановић и Весна Драговић  испуњавају   услове који  су наведени у   јавном 
огласу.
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               9. Комисија је констатовала да  је   на расписани  јавни  оглас за 
постављење заменика начелника Управе за пољопривреду и развој села 
пријаве поднело тринаест кандидата  и  то:  Ивица  Михајловић,   Небојша 
Тодоровић,  Љубиша  Стојановић,  Небојша  Павловић,  Момчило  Митић,Зоран 
Симоновић,  Иван  Миланов,  Драган  Филиповић,  Ивана  Крстић,  Светолик 
Ранђеловић, Бранко Боричић, Славен Манојловић, Небојша Млинарић.

          9.1. Ивица Михајловић, дипломирани економиста-магистар,  из Ниша, 
ул.Уроша Динића бр.18.

          Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:

- одговарајући   доказа  о  радном  искуству  у  струци,  јер  је  поднео  потврду 
бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење о држављанству.

             Комисија констатује да је пријава Ивице Михајловића  благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом. 

           9.2. Небојша Тодоровић, дипломирани економиста из Ниша, ул. Војводе 
Бојовића бр.18а.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

              Комисија констатује да је пријава Небојше Тодоровића благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.
           9.3. Љубиша Стојановић, дипломирани инжењер пољопривреде из 
Ниша, ул. Хајдук Вељкова бр.35/18.

             Комисија констатује да је кандидат  поднео  пријаву благовремено, с 
тим  што  је  дана  16.01.2012.године,  доставио  доказ  о  положеном  државном 
стручном испиту у складу са чланом 7. Уредбе о програму и начину полагања 
државног стручног испита ( ''Службени гласник РС'' бр.16/2009)

           Стојановић Љубиша је у свој биографији, између осталог,  навео да је 
рођен  24.08.1966.године,  по  професији  је  дипломирани  пољопривредни 
инжењер.  Радно  искуство  је  стекао  у  Дому  здравља  Приштина  од  1991.до 
1993.године.  У предузећу Трансшпед Београд  је  од 1993.   до  1994.  године 
радио као царински референт, од 1994.до 1997. године као шеф пословнице на 
граничном прелазу. У Скупштини Града Приштина у Секретаријату за стамбено 
комуналне послове  радио је од 1997. до 2006.године. Од 2006.до 2009.године 
био је на функцији директора  предузећа Регионални  водовод и канализација 
Приштина. У Градској управи за инспекцијске послове Града Приштина ради  од 
2009.године. 

        9.4. Небојша Павловић,  дипломирани инжењер заштите на раду,  из 
Нишке Бање, ул.Цариградска бр.49.

          Уз благовремену пријаву кандидат није приложио следећу документацију:

- одговарајући   доказа  о  радном  искуству  у  струци,  јер  је  поднео  потврду 
бившег послодавца из које се не може утврдити са којим степеном стручне 
спреме је стечено радно искуство;
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- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава  Небојше Павловића благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

          9.5. Момчило Митић, дипломирани грађевински  инжењер из Ниша, 
ул.Драгише Цветковића бр.28А/20.

            Уз  благовремену пријаву   Момчило Митић   није приложио следећу 
документацију:

  -   доказ о радном искуству у струци,
  -   доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

            Комисија констатује да је пријава  Момчила Митића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

          
         9.6. Зоран Симоновић, дипломирани  инжењер машинства,  из Ниша, 
Византијски булевар  бр.98/19.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
 -   нема  одговарајући  доказ  о  радном  искуству  у  струци  (уместо  потврде 
приложио лиценце за одговорног пројектанта)

            Комисија констатује да је пријава Зорана Симоновића  благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

            9.7. Иван Миланов, дипломирани  правник,  из Ниша, ул.Тихомира 
Бранковића бр.18А.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.

              Комисија констатује да је пријава Ивана Миланова благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

           9.8. Драган Филиповић дипломирани инжењер пољопривреде из Ниша, 
ул. Станоја Бунушевца бр.16/37.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

-  нема одговарајући доказ о радном искуству у струци (има меродавне доказе 
за 3 године 2 месеца и 8 дана)

              Комисија констатује да је пријава Драгана Филиповића благовремена, 
али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

          9.9. Ивана Крстић, дипломирани инжењер пољопривреде из Ниша, ул. 
Козарачка  бр.30/7.
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          Комисија констатује да је Ивана Крстић  поднела  пријаву благовремено и 
са потпуном документацијом.

       Радна биографија:

           Ивана Крстић, рођена 07.08.1968.године у својој биографији је, између 
осталог,  навела да је по професији дипломирани инжењер пољопривреде за 
заштиту  биља  и  прехрамбених  производа  и  да  је  ову  диплому  стекла  на 
Пољопривредном  факултету  у  Београду.  Од  2002.  до  2004.  године  била  је 
запослена као стручни сарадник за заштиту биља у „Семенарни“ ДОО.Ниш, од 
2004.до 2005. године у „Еxol” ДОО као стручни сарадник  у производњи. У  2005. 
години у „Агромаркету“ Крагујевац ради  као комерцијалиста у дистрибутивном 
центру, од 2005. до 2006.године у  „Семенарни“ ДОО Ниш као стручни сардник 
за заштиту биља. Од 2007. до 2009. године у Служби за пољопривреду Градске 
општине Црвени Крст ради као стручни сарадник за пољопривреду. Од 2009. до 
2011.године у Управи за пољопривреду и развој села  ради као виши стручни 
сарадник,  од  15.12.2011.  до  16.12.2012.године  распоређена  је  место  шефа 
Одсека за пољопривредно земљиште и руралну инфраструктуру у истој управи, 
где се и данас налази на месту координатора за диверсификацију   руралне 
економије. Учесник је  едукација и обука  које се односе на фарм менаџмент, 
савремене технологије у заштити биља, свињарство и др.

           9.10. Светолик Ранђеловић, дипломирани инжењер електронике,  из 
Нишке Бање, ул. Чегарска  бр.11.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

              Комисија  констатује  да  је  пријава  Светолика  Ранђеловића 
благовремена, али да нису приложени сви докази тражени јавним огласом.

            9.11.  Бранко Боричић, дипломирани инжењер машинства, из Ниша, ул. 
Страхињића Бана   бр.6/9.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима,
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (које издаје надлежна 

полицијска управа).

            Комисија констатује да је пријава Бранка Боричића благовремена, али 
да нису приложени сви докази тражени јавним огласом ,те се из тог разлога 
неће узети у разматрање.

             9.12. Славен Манојловић, дипломирани  правник,  из  Ниша, ул. 
Триглавска бр.5/32.

          Комисија  констатује  да  је  Славен   Манојловић  поднео пријаву 
благовремено и са потпуном документацијом.

Радна биографија:

            Славен Манојловић је у својој биографији, између осталог, навео да је 
рођен 16.1.1959.године, да је дипломирао на Правном факултету у Приштини 
1983.године,  да је  1986.године положио стручни  испит,   а  да је  1988.године 
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положио правосудни испит. Од 1984-1986. године радио је у Инспекцији рада, 
од 1986. до 1988.године  био је стручни сарадник у правобранилаштву,  члан 
Општинског већа, члан Комисије за повраћај земљишта и др. Oд 1988. до 1992. 
године обављао је  послове Друштвеног  правобраниоца самоуправљања.  Од 
1992. до 1999. године је обављао дужност Јавног правобраниоца СО Ораховац.

           9.13. Небојша Млинарић, дипломирани правник, из Ниша, ул. Патриса 
Лумумбе бр.47/33.

         Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење о општој здравственој способности.
- уверење да лице није осуђивано за кривична дела   (које издаје надлежна 

полицијска управа).

              Комисија констатује да је пријава Небојше Млинарића благовремена, 
али  да  нису  приложени  сви  докази  тражени  јавним  огласом  ,  те се  из  тог 
разлога неће узети у разматрање.
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