
  
 

Република Србија 
Град Ниш 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 

________________________________________________________________________ 
Број: 1786-14/2016-03 
Датум: 29.11.2016. године 
 

На основу члана 56 Статута града Ниша (''Службени лист града Ниша'', број 
88/2008) и члана 72 Пословника о раду Градског већа града Ниша (''Службени лист 
града Ниша'', број 1/2013, 95/2016, 98/2016 и 124/2016), 

 Градско веће града Ниша,  доноси   
 
 

РЕШЕЊЕ 
о образовању Радне групе 

за измену прописа града Ниша ради њиховог усклађивања са Законом о 
прекршајима (''Службени гласник РС'', број 65/2013 и 13/2016) 

 
 
I Образује се Радна група за измену прописа града Ниша ради њиховог 

усклађивања са Законом о прекршајима (''Службени гласник РС'', број 65/2013 и 
13/2016) – (у даљем тексту: Радна група), у саставу: 

 
1. Снежана Милосављевић, шеф Одсека за правне и економско - финансијске 

послове из Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, 
руководилац Радне групе 

 
 и чланови: 

 
2. Горица Танчић, заменик секретара Градског већа 
3. Зоран Благојевић, судијски помоћник у Прекршајном суду у Нишу 
4. Игор Џонић, начелник одељења комуналне полиције 
5. Миљан Анђелковић, руководилац сектора за инспекцијске послове у Управи 

за имовину и инспекцијске послове 
6. Оливер Миленовић, дипломирани правник из Управе за финансије, изворне 

приходе локалне самоуправе и јавне набавке 
7. Весна Симић, координатор за опште и стручне послове из Управе за 

пољопривреду и развој села 
8. Драгана Живковић, шеф Одсека за дечији додатак из Управе за дечију, 

социјалну и примарну здравствену заштиту 
9. Гордана Цолић, дипломирани правник, шеф Одсека за правне и заједничке 

послове, из Управе Градске општине Нишка Бања 
10. Данијела Милићевић, дипломирани правник из Управе Градске општине 

Црвени Крст 
11. Иван Обрадовић, дипломирани правник из Управе Градске општине 

Пантелеј 
12. Велизар Пешић, дипломирани правник, комунални инспектор у Управи 

Градске општине Палилула 
13. Јелена Јанковић, шеф Службе комуналних послова из Управе Градске 

општине Медијана 



  

II Задатак радне групе је да сачини  листу свих важећих градских прописа који 
садрже прекршајне одредбе, и изврши усклађивање истих са Законом о прекршајима 
(''Службени гласник РС'', број 65/2013 и 13/2016), да по потреби, у рад укључи и 
друге представнике надлежних управа, ЈКП, комуналне полиције, комуналне 
инспекције и друге релевантне субјекте. 

Након сачињавања коначних нацрта, Управа за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај је дужна да исте, са прописаним мишљењима надлежне 
Службе за послове Скупштина града и Управе за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке, а у складу са Правилником о поступку 
припреме, израде и доставе материјала (''Службени лист града Ниша'', број 
125/2008) достави Градском већу, ради утврђивања предлога и упућивања у 
скупштинску процедуру. 
 

III Рок за извршење задатка је 31.01.2017.године. 
 

IV Стручне и административне послове за потребе радне групе обављаће 
Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, као носилац посла.  

 
V Решење доставити: руководиоцу и члановима Радне групе и архиви 

Градског већа. 
 

 
 

Председник 
 

Дарко Булатовић 
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