
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

           Састанци  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  Биљана
Милојковић, члан, шеф Одсека у Управи за грађанска стања и опште послове
одржани су дана 08.05.2014. године и 27.05.2014. године године у Градској кући
у улици 7 јула број 2 у Нишу.

          На основу Одлуке о расписивању јавних огласа за постављење начелника
и заменика начелника градских управа Града  Ниша  (Службени лист Града
Ниша  број 24/2014),  Закључка Градског већа Града Ниша број  483-20/2014-03
од 07.04.2014. 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 и заменика начелника:

1.  Управе за образовање;
2.   Управе за културту;
3.   Управе за омладину и спорт

Право  пријављивања  имали  су  сви  заинтересовани  кандидати  који
испуњавају следeће  услове:

- да је држављанин Републике Србије;
- да је пунолетно лице;
- да има општу здравствену способност;
- да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6
месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у
органу локалне самоуправе;
-  да  има  VII степен стручне  спреме завршен Правни или  еномски факултет
односно стечено високо образовање из научне области правне или економске
науке  на  студијама  другог  степена  (дипломске  академске  студије-мастер,
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специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању
од најмање четри године;
- да има положен стручи испит за рад у органима државне управе или положен
правосудни испит
- да има најмање пет година радног искуства у струци;

       Јавним огласима 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;.
Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од дана оглашавања.
Кандидат са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном 
испиту за рад у органима управе, подноси доказ о положеном правосудном 
испиту.

Комисија је констатовала да су јавни огласи за постављење начелника и
заменика  начелника  Управе  за  образовање,  Управе  за  културу  и  Управе  за
омладину  и  спорт,  објављени у  ''Народним  новинама'',  у  публикацији  о
запошљавању Националне службе за запошљавање ''Послови'' и на званичном
сајту Града Ниша, дана 16.04.2014.године. 
          Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије
обављаће Управа за грађанска стања и опште послове.
          Послове везане за потребе Комисије а који се односе на утврђивање
благовремености  пријава  учесника  јавних  огласа и  уредност  пријава  са
пристиглом документацијом, обавила  је  Управа за  грађанска  стања и  опште
послове-Одсек за радне односе и управљање људским ресурсима.

       ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ

 1. Комисија  је  констатовала  да  су  на  расписани  јавни  оглас  за
постављење  начелника  Управе  за  образовање пријаве  поднела два
кандитата и  приликом  разматрања  приложене  документације  утврдила
следеће:
            1.1. Зоран Живановић, дипломирани економиста,  из Суботице, ул.
Београдски  пут  73/20  поднео  је  благовремену  пријаву  и  са  потпуном
документацијом.
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Радна биографија:
Зоран Живановић је у својој биографији, између осталог, навео да је рођен
1963. године у Сомбору, да је завршио Економски факултет  смер – индустрија у
Сомбору  1988.  године.  Радно  искуство  стицао  је  у  аутотранспортном,
ремонтном и шпедитерском предузећу „Кулатранс“- Кула од 1988. године где је
обављао књиговодствено –финансијске послове, затим у предузећу индустрије
меса и конзерви „29. новембар“- Суботица где је био и шеф представништва у
Нишу,  референт  набавке  полупроизвода,  координатор  наплате,  као  и
организатор и шеф продаје. У периоду 1992 до 1993.године био је руководилац
набавке у предузећу за прераду и конзервирање воћа „Суботичанка“, затим је у
предузећу „Воће Суботица“ био директор комерцијално-финансијског сектора.
Од 2005. године је у АД за пољопривредну производњу „Нова бразда“,Ђурин
био помоћник директора за економско –финансијске и комерцијалне послове.
Од 07.03.2008. године до 08.11.2013. године обављао је послове финанијског
директора у  АД „Електромонт“  –  Суботица.  Од 2000.  до 2003.године,  био је
стални судски вештак за економско-финансијску област при Окружном суду у
Суботици.

             1.2. Јелица Велаја,  дипломирани  правник,  из Ниша, ул. Војводе
Мишића  бр.  32/17,  поднела  је  благовремену  пријаву  и  са  потпуном
документацијом.

Радна биографија:
Јелица  Велаја је  у  својој  биографији,  између осталог, навела да је  рођена
1961. године у месту Ново Село, општина Купрес, БиХ, да је завршила Правни
факултет Универзитета у Сарајеву 1984. године. Правосудни испит положила је
2001. године у Министарству правде и локалне самоуправе РС. Од 1995 године
до 1999. године била је директор правних послова у ДОО „Јофи комерц“ Ниш. 
 Од 2005. године до 2008. године била је начелник Општинске управе Градске
општине Пантелеј. У Управи за образовање, културу и спорт је у периоду од
2008.  до  2012.године  обављала  послове   радног  места  „правни  послови  из
области образовања“ у Одсеку за образовање, а затим и послове шефа Одсека
за  образовање.  Од  2012.  до  2014.  године  је  обављала  послове  начелника
Управе за образвање, културу и спорт, а од јануара 2014. године по овлашћењу
Градског већа града Ниша обавља и организује послове из оквира надлежности
начелника  у  Управи  за  образвање.  Такође,  навела  је,  да  је  радно  искуство
стицала и у Нишком културном центру, Народном позоришту у Нишу, као и у
више предузећа у Сарајеву.

        Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује да
по јавном огласу за постављење начелника Управе за образовање кандидати
Зоран  Живановић  и  Јелица  Велаја,  испуњавају услове  који  су  наведени  у
јавном огласу.

       ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
   УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

1. Комисија  је  констатовала  да  су  на  расписани  јавни  оглас  за
постављење  заменика начелника  Управе  за  образовање пријаве
поднела пет кандитата и приликом разматрања приложене документације
утврдила следеће:
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            1.1. Зоран Живановић, дипломирани економиста,  из Суботице, ул.
Београдски пут 73/20.

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

Радна биографија:
Зоран Живановић је у својој биографији, између осталог, навео да је рођен
1963. године у Сомбору, да је завршио Економски факултет  смер – индустрија у
Сомбору  1988.  године.  Радно  искуство  стицао  је  у  аутотранспортном,
ремонтном и шпедитерском предузећу „Кулатранс“- Кула од 1988. године где је
обављао књиговодствено –финансијске послове, затим у предузећу индустрије
меса и конзерви „29. новембар“- Суботица где је био и шеф представништва у
Нишу,  референт  набавке  полупроизвода,  координатор  наплате,  као  и
организатор и шеф продаје. У периоду 1992 до 1993.године био је руководилац
набавке у предузећу за прераду и конзервирање воћа „Суботичанка“, затим је у
предузећу „Воће Суботица“ био директор комерцијално-финансијског сектора.
Од 2005. године је у АД за пољопривредну производњу „Нова бразда“,Ђурин
био помоћник директора за економско –финансијске и комерцијалне послове.
Од 07.03.2008. године до 08.11.2013. године обављао је послове финанијског
директора у  АД „Електромонт“  –  Суботица.  Од 2000.  до 2003.године,  био је
стални судски вештак за економско-финансијску област при Окружном суду у
Суботици.

      1.2. Даниела Стојановић,   дипломирани  економиста,  из Ниша,  Булевар
Николе Тесле 53/9  – уз благовремену пријаву кандидат није поднео  следећу
документацију:
- уверење о општој здравственој способности;
- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима 
  или доказ о положеном правосудном испиту.

1.3.  Звездан  Миленковић,   дипломирани  економста,  из  Ниша,  ул.
Мајаковског 14/33.

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

Радна биографија:
 Звездан Миленковић је у својој биографији, између осталог, навео да је рођен
1962. године у Милутовцу, да је завршио Економски факултет у Сарајеву и да је
положио државни испит 2000. године у Министарству правде РС.
 Даље је  навео да је  у  Градској  управи  у  Служби  за  Скупштинске  послове,
касније  Служби  за  послове  Скупштине  града,  Градског  већа,  прописе  и
међународну сарадњу запослен од 1997. године.
У  Управи  за  образовање,  културу  и  спорт  обављао  је  послове  помоћника
начелника, у   периоду од 2005. године до 04.03.2014. године  а од 05.03.2014.
године је у Управи за образовање распоређен на радно место: шеф Одсека за
финансијске послове.

1.4.  Славица  Радовановић,  дипломирани  економиста,  из  Ниша,  ул.
Ђердапска 94 
         
Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:
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- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од шест 
месеци).

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

1.5. Стојић  Љиљана,  дипломирани  правник,  из  Ниша,  ул.  Књажевачка  бр.
132/19
Комисија  констатује  да  је  поднела пријаву  благовремено  и  са  потпуном
документацијом.

Радна биографија:
 Стојић Љиљана је у својој биографији, између осталог, навела да је рођена
1955. године у Нишу, да је завршила Правни факултет у Нишу, и да је након тога
положила  правосудни  испит  у  Београду  у  Републичком  секретаријату  за
правосуђе и управу. 
 Од 15.01.2013.  године  распоређена  је  на  радно  место:  начелник  Одељења
комуналне полиције у Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.
Од 15.05.2010. године до 14.01.2013. године је у Управи за грађанска стања и
опште послове где је била распоређена на радно место: помоћник начелника. 
      Радно искуство је стицала, између осталог,у Управи за информатичке и
комуникационе технологије  од децембра 2005.  до фебруара 2009.године и  у
Управи за грађанска стања и опште послове где је обављала, до маја 2010.
Године, послове шефа Одсека у Одсеку за грађанска стања.

        Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује да
по јавном огласу за постављење заменика начелника Управе за образовање
кандидати:  Зоран  Живановић,  Звездан  Миленковић  и  Љиљана  Стојић
испуњавају услове који су наведени у  јавном огласу.

       ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ЗА КУЛТУРУ

   1. Комисија  је  констатовала  да  су  на  расписани  јавни  оглас  за
постављење  начелника  Управе  за  културу пријаве  поднела два
кандитата и  приликом  разматрања  приложене  документације  утврдила
следеће:

            1.1. Зоран Живановић, дипломирани економиста,  из Суботице, ул.
Београдски  пут  81Б/41  поднео  је  благовремену  пријаву  и  са  потпуном
документацијом.

Радна биографија:
Зоран Живановић је у својој биографији, између осталог, навео да је рођен
1963. године у Сомбору, да је завршио Економски факултет  смер – индустрија у
Сомбору  1988.  године.  Радно  искуство  стицао  је  у  аутотранспортном,
ремонтном и шпедитерском предузећу „Кулатранс“- Кула од 1988. године где је
обављао књиговодствено –финансијске послове, затим у предузећу индустрије
меса и конзерви „29. новембар“- Суботица где је био и шеф представништва у
Нишу,  референт  набавке  полупроизвода,  координатор  наплате,  као  и
организатор и шеф продаје. У периоду 1992 до 1993.године био је руководилац
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набавке у предузећу за прераду и конзервирање воћа „Суботичанка“, затим је у
предузећу „Воће Суботица“ био директор комерцијално-финансијског сектора.
Од 2005. године је у АД за пољопривредну производњу „Нова бразда“,Ђурин
био помоћник директора за економско –финансијске и комерцијалне послове.
Од 07.03.2008. године до 08.11.2013. године обављао је послове финанијског
директора у  АД „Електромонт“  –  Суботица.  Од 2000.  до 2003.године,  био је
стални судски вештак за економско-финансијску област при Окружном суду у
Суботици.

1.2. Небојша  Стевановић,  дипломирани  правник,  из  Ниша,  ул.  Петра
Аранђеловића  бр.  19  поднео  је  благовремну  пријаву  и  са  потпуном
документацијом.  
Радна биографија:
Небојша  Стевановић је  у  својој  биографији,  између  осталог, навео  да  је
рођен 1961. године у Нишу, да је завршио Правни факултет  и да као правник
има вишегодишње искуство.  У  Градској  управи  ради од 1999.  године,  где је
радно искуство стицао у Управи за грађанска стања и опште послове, Управи за
инспекцијске послове и Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне
средине, а у том периоду је и био секретар Секретаријата за јавне службе.
Од  06.01.2014.  године  по  овлашћењу  Градског  већа  града  Ниша  обавља  и
организује послове из оквира надлежности начелника у Управи за културу.

        Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује да
по јавном огласу за постављење начелника Управе за културу кандидати: Зоран
Живановић и Небојша Стевановић испуњавају услове који су наведени у  јавном
огласу.

       ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
   УПРАВЕ ЗА КУЛТУРУ 

   1. Комисија је констатовала да су на расписани јавни  оглас за
постављење  заменика начелника Управе за културу пријаве поднела
шест кандитата  и  приликом  разматрања  приложене  документације
утврдила следеће:
            1.1. Зоран Живановић, дипломирани економиста,  из Суботице, ул.
Београдски  пут  81Б/41  поднео  је  благовремену  пријаву  и  са  потпуном
документацијом.

Радна биографија:
Зоран Живановић је у својој биографији, између осталог, навео да је рођен
1963. године у Сомбору, да је завршио Економски факултет  смер – индустрија у
Сомбору  1988.  године.  Радно  искуство  стицао  је  у  аутотранспортном,
ремонтном и шпедитерском предузећу „Кулатранс“- Кула од 1988. године где је
обављао књиговодствено –финансијске послове, затим у предузећу индустрије
меса и конзерви „29. новембар“- Суботица где је био и шеф представништва у
Нишу,  референт  набавке  полупроизвода,  координатор  наплате,  као  и
организатор и шеф продаје. У периоду 1992 до 1993.године био је руководилац
набавке у предузећу за прераду и конзервирање воћа „Суботичанка“, затим је у
предузећу „Воће Суботица“ био директор комерцијално-финансијског сектора.
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Од 2005. године је у АД за пољопривредну производњу „Нова бразда“,Ђурин
био помоћник директора за економско –финансијске и комерцијалне послове.
Од 07.03.2008. године до 08.11.2013. године обављао је послове финанијског
директора у  АД „Електромонт“  –  Суботица.  Од 2000.  до 2003.године,  био је
стални судски вештак за економско-финансијску област при Окружном суду у
Суботици.

1.2. Славица Радовановић, дипломирани економиста, из Ниша, ул. Ђердапска
94.
         
Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од шест 
месеци).

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

1.3. Звездан Миленковић,  дипломирани еконимста, из Ниша, ул. Мајаковског
14/33.

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

Радна биографија:
Звездан Миленковић је у својој биографији, између осталог, навео да је рођен
1962. године у Милутовцу, да је завршио Економски факултет у Сарајеву и да је
положио државни испит 2000. године у Министарству правде РС.
 Даље је  навео да је  у  Градској  управи  у  Служби  за  Скупштинске  послове,
касније  Служби  за  послове  Скупштине  града,  Градског  већа,  прописе  и
међународну сарадњу запослен од 1997. године.
У  Управи  за  образовање,  културу  и  спорт  обављао  је  послове  помоћника
начелника, у   периоду од 2005. године до 04.03.2014. године  а од 05.03.2014.
године је у Управи за образовање распоређен на радно место: шеф Одсека за
финансијске послове.

1.4.  Стојић  Љиљана,  дипломирани  правник,  из  Ниша,  ул.  Књажевачка  бр.
132/19
Комисија  констатује  да  је поднела пријаву  благовремено  и  са  потпуном
документацијом.

Радна биографија:
Стојић Љиљана је у својој биографији, између осталог, навела да је рођена
1955. године у Нишу, да је завршила Правни факултет у Нишу, и да је након тога
положила  правосудни  испит  у  Београду  у  Републичком  секретаријату  за
правосуђе и управу. 
 Од 15.01.2013.  године  распоређена  је  на  радно  место:  начелник  Одељења
комуналне полиције у Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.
Од 15.05.2010. године до 14.01.2013. године је у Управи за грађанска стања и
опште послове где је била распоређена на радно место: помоћник начелника. 
      Радно искуство је стицала, између осталог,у Управи за информатичке и
комуникационе технологије  од децембра 2005.  до фебруара 2009.године и  у
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Управи за грађанска стања и опште послове где је обављала, до маја 2010.
Године, послове шефа Одсека у Одсеку за грађанска стања.

1.5.  Јелена  Танасковић,  дипломирани  економиста,  из  Ниша,  ул.Париске
комуне 13/7 Ниш. 
         
Уз благовремену пријаву  кандидат је доставио потврду из које је утврђено да
нема тражено радно искуство предвиђено јавним огласом.

              Комисија констатује да је пријава Јелене Танасковић благовремена, да
су приложени сви докази  али да нису  испуњени сви услови  тражени  јавним
огласом  - у погледу радног искуства у струци. 

1.6. Стојановић Даниела,  дипломирани економиста, из Ниша, Булевар Николе
Тесле 53/9   – уз благовремену пријаву кандидат није поднео:
- уверење о општој здравственој способности;
- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима  
   или доказ о положеном правосудном испиту.

        Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује да
по  јавном  огласу  за  постављење  заменика  начелника  Управе  за  културу
кандидати:  Зоран  Живановић,  Звездан  Миленковић  и  Љиљана  Стојић
испуњавају услове који су наведени у  јавном огласу.

       ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА
   УПРАВЕ ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 

1. Комисија  је  констатовала  да  су  на  расписани  јавни  оглас  за
постављење  начелника Управе за омалдину и спорт пријаве поднела
два кандитата  и  приликом  разматрања  приложене  документације
утврдила следеће:
 
            1.1. Зоран Живановић, дипломирани  економиста,  из Суботице, ул.
Београдски пут 73/20.

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

Радна биографија:
Зоран Живановић је у својој биографији, између осталог, навео да је рођен
1963. године у Сомбору, да је завршио Економски факултет  смер – индустрија у
Сомбору  1988.  године.  Радно  искуство  стицао  је  у  аутотранспортном,
ремонтном и шпедитерском предузећу „Кулатранс“- Кула од 1988. године где је
обављао књиговодствено –финансијске послове, затим у предузећу индустрије
меса и конзерви „29. новембар“- Суботица где је био и шеф представништва у
Нишу,  референт  набавке  полупроизвода,  координатор  наплате,  као  и
организатор и шеф продаје. У периоду 1992 до 1993.године био је руководилац
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набавке у предузећу за прераду и конзервирање воћа „Суботичанка“, затим је у
предузећу „Воће Суботица“ био директор комерцијално-финансијског сектора.
Од 2005. године је у АД за пољопривредну производњу „Нова бразда“,Ђурин
био помоћник директора за економско –финансијске и комерцијалне послове.
Од 07.03.2008. године до 08.11.2013. године обављао је послове финанијског
директора у  АД „Електромонт“  –  Суботица.  Од 2000.  до 2003.године,  био је
стални судски вештак за економско-финансијску област при Окружном суду у
Суботици.

1.2. Горан Ђорђевић,  дипломирани  правник, из Ниша, ул. Јустина Поповића
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 рођен 1963.
године у Ћуприји, да је основну школу, гимназију и Правни факултет завршио у
Нишу. Од 1998. године запослен је у Градској управи Града Ниша.
У току свог рада у Градској управи обављао је функцију начелника Управе за
грађанска стања и опште послове, заменика начелника Управе за образовање,
културу,  омладину  и  спорт  а  од  06.01.2014.  године  решењем Градског  већа
Града Ниша овлашћен је да до постављења начелника у Управи за омладину и
спорт  обавља послове из оквира надлежности начелника.

        Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује да
по  јавном  огласу  за  постављење  начелника  Управе  за  омладину  и  спорт
кандидати:  Зоран  Живановић  и  Горан  Ђорђевић  испуњавају услове  који  су
наведени у  јавном огласу.

       ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ  ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
   УПРАВЕ ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 

1. Комисија  је  констатовала  да  су  на  расписани  јавни  оглас  за
постављење  заменика начелника  Управе  за  омладину  и  спорт  пријаве
поднела седам  кандидата  и  приликом  разматрања  приложене
документације утврдила следеће:

            1.1. Зоран Живановић, дипломирани економиста,  из Суботице, ул.
Београдски пут 73/20.

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

Радна биографија:
Зоран Живановић је у својој биографији, између осталог, навео да је рођен
1963. године у Сомбору, да је завршио Економски факултет  смер – индустрија у
Сомбору  1988.  године.  Радно  искуство  стицао  је  у  аутотранспортном,
ремонтном и шпедитерском предузећу „Кулатранс“- Кула од 1988. године где је
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обављао књиговодствено –финансијске послове, затим у предузећу индустрије
меса и конзерви „29. новембар“- Суботица где је био и шеф представништва у
Нишу,  референт  набавке  полупроизвода,  координатор  наплате,  као  и
организатор и шеф продаје. У периоду 1992 до 1993.године био је руководилац
набавке у предузећу за прераду и конзервирање воћа „Суботичанка“, затим је у
предузећу „Воће Суботица“ био директор комерцијално-финансијског сектора.
Од 2005. године је у АД за пољопривредну производњу „Нова бразда“,Ђурин
био помоћник директора за економско –финансијске и комерцијалне послове.
Од 07.03.2008. године до 08.11.2013. године обављао је послове финанијског
директора у  АД „Електромонт“  –  Суботица.  Од 2000.  до 2003.године,  био је
стални судски вештак за економско-финансијску област при Окружном суду у
Суботици.

1.2. Славица Радовановић, дипломирани економиста, из Ниша, ул. Ђердапска
94.
         
Уз благовремену пријаву кандидат  није приложио следећу документацију:

- уверење да лице није осуђивано за кривична дела (не старије од шест 
месеци).

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

            1.3. Милован Деретић,  дипломирани правник, из Ниша, ул. Мајаковског
бр. 40/9.

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

Радна биографија:
 Милован Деретић   је у својој биографији, између осталог, навео да је рођен
1951. године у Приштини, Република Србија, да је 1996. године дипломирао на
правном  факултету  у  Приштини  и  стекао  звање  дипломирани  правник.
Правосудни испит положио је 2003. године.

Од  1977  године  до  1982.  године  радио  је  у  Покрајинском  секретаријату  за
народну  одбрану  Косова  и  Метохије,  затим  је  до  2004.  године  радио  у
Општинским  органима  управе  града  Приштине  на  пословима  помоћника
секретара Секретаријата за општу управу града Приштине и био члан извршног
одбора Скупштине града Приштине.
У току  2005. године  радио је на радном месту: шеф одсека у Одсеку за радне
односе у Управи за грађанска стања и опште послове а затим је до 2009. године
у истој управи био на радном месту помоћник начелника.

1.4. Звездан Миленковић,  дипломирани еконимста, из Ниша, ул. Мајаковског
14/33.

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

Радна биографија:
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 Звездан Миленковић је у својој биографији, између осталог, навео да је рођен
1962. године у Трстенику, да је завршио Економски факултет у Сарајеву и да је
положио државни испит 2000. године у Министарству правде РС.
 Даље је навео да је у Градској  управи у Служби за Скупштинске послове ,
Касније  Служби  за  послове  Скупштине  града,  Градског  већа,  прописе  и
међународну сарадњу запослен од 1997. године.
У  Управи  за  образовање,  културу  и  спорт  обављао  је  послове  помоћника
начелника, у   периоду од 2005. године до 04.03.2014. године  а од 05.03.2014.
године је у Управи за образовање распоређен на радно место: шеф одсека за
финансијске послове.

1.5. Пројовић Душан,   дипломирани правник, из Ниша, Византијски Булевар
94/35

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

Радна биографија:
 Пројовић Душан је  у  својој  биографији,  између осталог, навео да је  1986.
године уписао студије на Правном факултету у Нишу и да је стекао звање –
дипломирани правник, а да је 2003. године уписао школу за спортског менаџера
и организатора спортског пословања на Вишој кошаркашкој школи у Београду.
Радно искуство стицао је у „Студентском културном центру“ Ниш као уредник
координатор програма, затим у Секретаријату за Јавне службе – Одсек за спорт
као шеф одсека, у Управи за образовање, културу омладину и спорт, касније
Управа  за  омалдину  и  спорт  у  Одсеку  за  спорт  као  самостални  стручни
сарадник.
Даље је навео радно искуство у спорту и то као Повереник КСС за Регион 7 у
„Кошаркашком  савезу  Србије“,  2007.  године  био  је  Генерални  секретар
„Регионалног кошаркашког савеза Источна Србија“.
1981-1997. године играо је кошарку у више клубова. Од 1999.-2001. године био
је члан Председништва КСС , од 1997-2003. године члан Скуштине КСС и на тој
функцији био је до 2007. године.
Од 2013. године члан је међународне невладине организације Балкански клуб
Мир са задужењем у издавачкој кући и спортској структури ове организације.
Добитник је Плакете КК Напредак, у част 40 година постојања клуба.

1.6. Стојић  Љиљана,  дипломирани  правник,  из  Ниша,  ул.  Књажевачка  бр.
132/19
Комисија  констатује  да  је  поднео пријаву  благовремено  и  са  потпуном
документацијом.

Радна биографија:
Стојић Љиљана је у својој биографији, између осталог, навела да је рођена
1955. године у Нишу, да је завршила Правни факултет у Нишу, и да је након тога
положила  правосудни  испит  у  Београду  у  Републичком  секретаријату  за
правосуђе и управу. 
 Од 15.01.2013.  године  распоређена  је  на  радно  место:  начелник  Одељења
комуналне полиције у Управи за комуналне делатности, енергетику и саобраћај.
Од 15.05.2010. године до 14.01.2013. године је у Управи за грађанска стања и
опште послове где је била распоређена на радно место: помоћник начелника. 
      Радно искуство је стицала, између осталог,у Управи за информатичке и
комуникационе технологије  од децембра 2005.  до фебруара 2009.године и  у
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Управи за грађанска стања и опште послове где је обављала, до маја 2010.
Године, послове шефа Одсека у Одсеку за грађанска стања.

1.7. Стојановић Даниела,  дипломирани економиста, из Ниша, Булевар Николе
Тесле 53/9  – уз благовремену пријаву кандидат није поднео
-: уверење о општој здравственој способности;
- као  и  доказ  о  положеном  државном  стручном  испиту  за  рад  у  државним
органима или  доказ о положеном правосудном испиту.

      
  Комисија, на основу документације достављене уз пријаве, констатује да  по
јавном огласу за постављење заменика начелника Управе за омладину и спорт
кандидати:  Зоран  Живановић,  Милован  Деретић,  Душан  Пројовић,  Звездан
Миленковић и Љиљана Стојић  испуњавају услове  који су  наведени у јавном
огласу.

 Градском  већу  ће  бити  омогућен  увид  у  све  пријаве  кандидата   и
документацију коју су приложили уз пријаве.

Број:______________________

У Нишу,

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

УПРАВА ГРАДА НИША

   1.    Срђан Васковић, председник

_____________________________

                               2.     Горица Танчић, члан

____________________________
                                                              

3.   Биљана Милојковић, члан

                                         ___________________________
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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 25.06.2014.  године,
доноси 

З А К Љ У Ч А К

 I  УСВАЈА се Извештај Комисије за разматрање пријава на Јавне огласе за
постављење начелника и заменика начелника градских управа Града Ниша, број
705/2014-03 од 29.05.2014. 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: 849-10/2014-03
У Нишу, 25.06.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић


