
 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 08.06.2018. године, доноси 
 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 I Утврђује се Предлог решења о изменама Решења о образовању 
Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 
надлежности Града Ниша. 
 
 II Предлог решења о изменама Решења о образовању Комисије за 
координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града 
Ниша доставља се председнику Скупштине Града ради увршћивања у дневни ред 
седнице Скупштине Града. 
 
 III За представнике предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша одређују се Срђан Лакетић, секретар Секретаријата за инспекцијске 
послове -  Градске управе Града Ниша.  
 
 
Број: 715-3/2018-03 
У Нишу, 08.06.2018. године 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

 
 Председник 

 
 

Дарко Булатовић 
 



  
На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник 

РС", број 36/15) и члана 37. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша", брoj 
88/2008 и 143/2016) , 

Скупштина Града Ниша  на седници од                          2018. године, доноси 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА НИША 

 
 
 

I У Решењу о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над 
пословима из изворне надлежности Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
115/2016), тачка 2. подтачка 2) мења се и гласи: ''2) Одсек саобраћајне инспекције у саставу 
Секретаријата за инспекцијске послове;'' 

 
Подтачка 3) мења се и гласи: ''3) Секретаријат за локалну пореску администрацију - 

Одсек за утврђивање, контролу изворних прихода, пореске прекршаје и процену тржишне 
вредности;'' 

 
II Тачка 5. мења се и гласи: 
 
''5. У Комисију се именују: 
 
- за председника: 
Тихомир Перић, члан Градског већа Града Ниша за подручја грађанских стања и 

општих послова и инспекцијских послова; 
 
- за заменика председника: 
Срђан Лакетић, секретар Секретаријата за инспекцијске послове;  
 
- за чланове: 
1) Марија Брајдић, начелник општинске управе Градске општине Палилула; 
- за заменика Велизар Пешић, координатор групе за комуналне и имовинско-правне 

послове Градске општине Палилула; 
2) Мира Грчић в.д. начелника Општинске управе Градске општине Нишка 

Бања; 
 - за заменика Славиша Крстић,  координатор одсека за комуналне послове Градске 

општине Нишка  Бања; 
3) Љубисав Пантић, заменик начелника Управе Градске општине Црвени Крст; 
 - за заменика Владимир Величковић, шеф службе за инспекцијске, комунално- 

стамбене и имовинске-правне послове Градске општине Црвени Крст; 
4) Јелена Јанковић, шеф Одсека за комуналне послове Управе Градске општине 

Медијана; 



- за заменика Саша Маркишић, Одсек за правне и заједничке послове Управе 
Градске општине Медијана; 

5) Новица Симић, начелник Oпштинске управе Градске општине Пантелеј; 
- за заменика Словенка Павловић, координатор групе за комуналне послове Градске 

општине Пантелеј; 
6) Александар Павловић, руководилац буџетске инспекције; 
- за заменика Споменка Милојевић, руководилац одсека буџетске инспекције; 
7) Нина Илић, секретар Секретаријата за локалну пореску администрацију; 
- за заменика Марко Станојевић, шеф Одсека за утврђивање изворних прихода; 
8)  Радомир Стаменковић, шеф Одсека саобраћајне инспекције Секретаријата 

за инспекцијске послове; 
- за заменика Милан Николић, координатор саобраћајне инспекције Секретаријата 

за инспекцијске послове; 
9) Бобан Златковић, руководилац Одсека за контролу и надзор над радом 

комуналних инспекција градских општина Секретаријата за инспекцијске послове ; 
- за заменика Виолета Костић, Одсек за контролу и надзор над радом комуналних 

инспекција градских општина Секретаријата за инспекцијске послове.'' 
 
III Тачка 7. мења се и гласи: 
''7. Стручно-техничке и административне послове за Комисију обавља Градска 

управа Града Ниша – Секретаријат за инспекцијске послове Одсек за контролу и надзор 
над радом комуналних инспекција градских општина.'' 
 

IV Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Ниша''. 
 
 

Број:  
У Нишу,                     2018. године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 
                                                            Председник 

 
                                                               Мр Раде Рајковић 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
Чланом12. ставом12. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 

36/2015), прописано је да се одлуком надлежног органа аутономне покрајине и органа 
јединице локалне самоуправе одређује који орган, унутрашња организациона јединица или 
тело координира инспекцијски надзор над пословима из њихове изворне надлежности“. 

Чланом 37. Статута града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр. 88/2008 и 
143/2016) прописано је да Скупштина оснива стална и повремена радна тела за разматрање 
питања из њене надлежности. 

Циљ образовања Комисије је обухватнији и делотворнији надзор и избегавање 
преклапања и непотребног понављања инспекцијског надзора, као и усклађивање 
инспекцијског надзора између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима 
из изворне надлежности града Ниша. 

Комисију чине председник и заменик председника и 9 чланова као и њихови 
заменици који су из реда руководилаца инспекција у Градској управи града Ниша. 

Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад Комисије, сазива и води 
седнице Комисије. 

Председника Комисије за време његове одсутности или спречености замењује 
заменик председника Комисије. 

Послови и задаци Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из 
изворне надлежности града Ниша опредељују њен састав, па тако ову Комисију треба да 
чине руководиоци инспекција Градске управе града Ниша, а по потреби и других органа. 

Ступањем на снагу Одлуке о Градској управи (''Службени лист Града Ниша'', број 
143/2016, 57/2017 и 138/2017) формиране су организационе јединице у оквиру јединствене 
Градске управе Града Ниша, које имају другачије називе у односу на предходну Одлуку о 
организацији Градских управа, а за руководиоце ових организационих јединица 
распоређена су друга лица. Такође, сходно новим правилницима о организацији и 
систематизацији радних места у општинским управама градских општина, лица која су 
била одређена решењем о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора 
над пословима из изворне надлежности Града Ниша су промењена и дат је предлог нових 
чланова. 

На основу свега горе наведеног Секретаријат за инспекцијске послове предложио је 
доношење решења као у диспозитиву. 

 
 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

                                                                                                              Секретар 
 

                                                                                                       Срђан Лакетић 
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