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На основу члана 28. став 4. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени
гласник  Републике  Србије“,  број  97/2008  и  53/2010),  члана  2  и  72.  Пословника  о  раду
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша, нa седници одржаној дана 21.06.2013. године, доноси

М И Ш Љ Е Њ Е

I  Градско  веће  Града  Ниша  даје  позитивно  мишљење  Јадранки  Стевановић,
заменици начелника Управе за привреду,  одрживи развој и заштиту животне средине за
обављање  функције  члана  Комисије  за  именовања  директора  јавних  предузећа  Града
Ниша.

II Позитивно мишљење доставити заменици начелника Управе за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине.

О б р а з л о ж е њ е

Јадранка Стевановић,  заменица начелника Управе за  привреду,  одрживи развој  и
заштиту животне средине, обратила се Градском већу Града Ниша захтевом, број 05-519/03
од  17.06.2013.  године,  за  давање  мишљења за  обављање функције  члана  Комисије  за
именовања директора јавних предузећа Града Ниша.

Решењем  Градског  већа  Града  Ниша  број  256-15/2013-03  од  25.02.2013.  године,
Јадранка Стевановић је постављена за заменика начелника Управе за привреду, одрживи
развој и заштиту животне средине.

Решењем  Скупштине  Града  Ниша,  број  06-384/2013-17-02  од  14.06.2013.  године,
Јадранка  Стевановић  је  именована  за  члана  Комисије  за  именовања  директора  јавних
предузећа Града Ниша.

Члан 28. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник Републике
Србије“, број 97/2008 и 53/2010) прописује да функционер који је изабран, постављен или
именован  на  другу  јавну  функцију, подноси  захтев  за  давање  сагласности  Агенцији, уз
прибављено позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну
функцију. 

Градско  веће  Града  Ниша  у  конкретном  случају  налази  да  не  постоје  сметње за
обављање друге јавне функције, те из тог разлога даје позитивно мишљење за обављање
функције  члана  Комисије  за  именовања  директора  јавних  предузећа  Града  Ниша  –
Јадранке Стевановић, заменице начелника Управе за привреду, одрживи развој и заштиту
животне средине.
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