На основу члана 46, 55. и 56. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007), члана 56. и 67. Статута Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, број 88/2008), члана 33. Одлуке о организацији градских управа Града
Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 3/2014) и члана 72, 94. и 96. Пословника о
раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 1/2013),
Градско веће Града Ниша на седници одржаној 01.08.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА
УПРАВЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

I Поставља се Јелица Велаја, дипломирани правник, за начелника Управе за
образовање, на период од пет година.
II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша".

Број: 1093-3/2014-03
У Нишу, 01.08.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник
Проф. др Зоран Перишић

Образложење
Градско веће Града Ниша на седници одржаној 07.04.2014. године, донело је
Одлуку о расписивању јавних огласа за постављење начелника и заменика начелника
градских управа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 24/2014).
На основу наведене одлуке расписан је Јавни оглас за постављење начелника
Управе за образовање, објављен 16.04.2014. године, на који су пријаве поднела два
кандидата, оба са потпуном документацијом, што је утврђено на основу Извештаја
Комисије за разматрање пријава на јавни оглас за постављење начелника и заменика
начелника градских управа града Ниша број 705/2014-03 од 29.05.2014. године.
Градско веће Града Ниша је на седници одржаној 25.06.2014. године донело
Одлуку о избору кандидата Јелице Велаја, дипломираног правника, за начелника
Управе за образовање.
Одлуком је прописано да ће наведени кандидат бити постављен за начелника
када одлука о избору кандидата постане коначна.
На одлуку о избору кандидата Јелице Велаја, дипломираног правника, за
начелника Управе за образовање поднет је један приговор, о коме је Градско веће
одлучивало на седници одржаној 18.07.2014. године.
Решење о одбијању приговора уручено је подносиоцу приговора 22.07.2014.
године, чиме је Одлука о избору кандидата Јелице Велаја за начелника Управе за
образовање постала коначна 23.07.2014. године.
Чланом 96. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (''Службени лист града
Ниша'', број 1/2013) прописано је, да пошто одлука о избору кандидата постане коначна,
Веће доноси решење о постављењу изабраног кандидата на функцију начелника.
Након што је одлука о избору кандидата постала коначна, стекли су се услови за
постављење начелника Управе за образовање.

Председник
Проф. др Зоран Перишић

