На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала
(„Службени лист Града Ниша", број 125/2008),
Градско веће Града Ниша, на седници од 24.05.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ

I
Утврђује се Предлог решења о постављењу заменика начелника
Канцеларије за локални економски развој и пројекте.
II
Предлог решења о постављењу заменика начелника Канцеларије за
локални економски развој и пројекте доставља се председнику Скупштине Града
Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.
III
За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине
Града Ниша, одређује се Михајло Здравковић, члан Градског већа Града Ниша.
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На основу члана 3. и 6. Одлуке о Канцеларији за локални економски развој и
пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 39/2017),
Скупштина Града Ниша, на седници од ___________ 2017. године, дoнела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ
I Иван Петковић, поставља се за заменика начелника Канцеларије за локални
економски развој и пројекте, на период од четири године.
II Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.
Број:
У Нишу,

2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Раде Рајковић

Образложење
Чланом 3. Одлуке о Канцеларији за локални економски развој и пројекте
(„Службени лист Града Ниша“, број 39/2017) прописано је да радом Канцеларије за
локални економски развој и пројекте руководи начелник Канцеларије кога на предлог
Градског већа, поставља Скупштина града на период од четири године.
За начелника Канцеларије поставља се лице које има стечено високо
образовање из области природно-математичке науке, друштвено-хуманистичке
науке или техничко-технолошке науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и
најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 6. наведене одлуке прописано је да начелник Канцеларије има
заменика који га у случају спречености и одсутности замењује, као и да се заменик
начелника Канцеларије, поставља и разрешава на исти начин и под истим условима
као и начелник.
Иван Петковић рођен је 1981. године у Нишу, где је завршио гимназију „Бора
Станковић“. Дипломирао на Економском факултету 2007. године и стекао звање
дипломираног економисте.
Завршио је мастер студије - смер „Менаџмент у туризму“.
Аутор и коаутор је великог броја инвестиционих програма, елабората, студија
оправданости, међу којима је и „Елаборат са програмом мера о унапређењу
конкурентности аеродрома Константин Велики“ (август 2014. година, аутор), „Студија
економске оправданости изградње Регионалног центра за управљање отпадом
Келеш путем концесије“ (октобар 2014, коаутор), „Студија економске оправданости
куповине, санације и адаптације хотела Општине Блаце са анализом трошкова и
користи“ (септембар 2015, аутор), „Студија одрживости и оправданости проширења
капацитета аеродрома Константин Велики 2017-2022“ (Новембар 2016, коаутор),
„Елаборат оправданости инвестиције за јачање капацитета индустрије напредних
технологија у региону Јужне и Источне Србије“ (Новембар 2016, коаутор).
Од 2008. до 2009. године радио је као Менаџер сектора за развој средњих
предузећа - Рајфајзен банка АД Београд, од 2009. до 2010. године био је
финансијски директор - ТРАВЕГО д.о.о. Ниш. У периоду од 2010. до 2016. године
радио је у Регионалној развојној агенцији ЈУГ, као менаџер сектора за развој
инфраструктуре и одрживи развој и руководилац пројеката финансираних од стране
различитих донатора.
У Управи за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине радио је
2016. године, а од јануара 2017. године ради у Канцеларији за локални економски
развој и пројекте, као руководилац сектора за припрему и спровођење
инфраструктурних пројеката
Иван Петковић је сертификовани тренер Националне агенције за Регионални
развој Републике Србије из следећих области: „Управљање пројектима и
утврђивање приоритета инфраструктурних пројеката“, „Студија оправданости и cost
benefit анализа“, „Процедуре набавке према правилима ПРАГ“, „ПЦМ обука“,
„Преглед стандарда квалитета и заштите животне средине“, „Инвестициона
спремност предузећа“, „Извоз за оне који први пут извозе“, „Маркетинг и продаја“,
„Управљање финансијама“, „Припрема бизнис плана и пословање са банкама“ и др.

Био је менаџер тима који је освојио прву награду на националном такмичењу
за најбољу технолошку иновацију у 2009. години у категорији Информационокомуникационе технологије.
Одлично познавање енглеског језика, пасивно познавање италијанаског језика.
На основу свега наведеног, а имајући у виду да Иван Петковић, испуњава
услове прописане законом и Одлуком о Канцеларији за локални економски развој и
пројекте, Градско веће Града Ниша предлаже Ивана Петковића за заменика
начелника Канцеларије за локални економски развој и пројекте.
У Нишу,

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

