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На основу члана  39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(''Службени лист Града Ниша'', број 101/2008, 4/2009 и 58/2009), а у складу са 
обавезама преузетим Споразумом о сарадњи између Града Ниша и 
Међународне финансијске корпорације (IFC),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 07.05.2010. године 
доноси 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

О РАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ РАДА ГРАДСКИХ УПРАВА И СЛУЖБИ ГРАДА 
 

 
Уводне одредбе 
 

Члан 1 
 

Овим правилником ближе се уређују  међусобни односи управа и 
служби Града (у даљем тексту: управе и службе), правила поступања и 
начин рада у административним поступцима, рокови за достављање, обраду и 
решавање предмета, као и друга питања од значаја за рационализацију рада 
управа и служби. 

 
Члан 2 

 
Административни поступак представља поступак решавања предмета 

од подношења поднеска странке, до давања односно достављања одговора, 
одлучивања од стране надлежног органа или другог начина поступања по 
поднеску странке. 

 
Члан 3 

Административни поступaк се покреће предајом поднеска непосредно 
или поштом, усменим саопштавањем у записник или у електронском облику.  

У случају да за одређени административни поступак постоји образац 
управе или службе, захтеви странака ће се примати на прописаном обрасцу 
лично или  поштом, односно у електронском облику. 

Електронско подношење захтева омогућиће се у оквиру Регистра 
административних поступака, а електронски начин плаћања такси и 
достављања доказа о плаћеним градским таксама и накнадама, обезбедиће 
се у року од 6 месеци од дана доношења овог правилника. 

 
 

Сарадња управа и служби  
 

Члан 4 
 

 У поступку решавања предмета, управе и службе су у обавези да 
међусобно непосредно сарађују и размењују документацију, акта, 
информације и податке (у даљем тексту: документација) којима располажу.  
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Приликом решавања предмета, управе и службе су дужне да по 
службеној дужности прибављају документацију из става 1 овог члана. 

Странка по чијем се предмету поступа није у обавези да доставља 
документацију из става 1. овог члана. 

 
Члан 5 

 
 У циљу брже размене документације, свака управа и служба дужна је да 
припреми списак потребне документације која се прибавља по службеној 
дужности. 

Списак се доставља до 12,00 сати истог дана  надлежној управи и 
служби од које се документација тражи. 

Управе и службе су дужне, да до краја радног дана доставе тражену 
документацију. 

Уколико списак потребне документације буде достављен после 12,00 
сати, рок за доставу тражене документације истиче наредног радног дана до 
краја радног времена.   

Изузетно, када број примљених предмета у временском периоду од пет 
радних дана, за један административни поступак износи преко 500, рок за 
доставу документације продужава се на 5 дана од дана пријема списка.  

 
Члан 6 

 
Начелници  управа, односно служби ће у року од 3 дана од дана 

ступања на снагу овог правилника,  одредити запосленог који ће бити задужен 
за доставу списка и тражене документације. Име, презиме и e-mail адреса 
запосленог доставиће се свим управама и службама.  

Достава спискова и тражене документације врши се по правилу у 
електронском облику. 

У случају када је документација доступна једино у писаном облику који 
није могуће превести у одговарајући електронски облик, доставља се у 
писаном облику. 

 
Члан 7 

 
Уколико управа и служба не поседује тражену документацију, дужна је 

да о томе без одлагања обавести управу или службу која је затражила 
документацију. 

Документација која се односи на грађанска стања лица са територије 
АП Косова и Метохије, доставља се у року од 2 радна дана. 

 
 

Рокови за поступање 
 

Члан 8 
 

Пријем и евиденција поднесака обавља се у току дана када је поднесак 
предат. Поднесак примљен до 13,00 сати доставља се надлежној управи или 
служби до краја радног времена. 
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 Поднесак примљен од 13,00  до 19,00 сати, доставља се надлежној 
управи или служби, следећег радног дана до краја радног времена.  

 
 

Члан 9 
 

По пријему предмета у надлежну управу или службу, истог радног дана 
задужује се запослени за поступање по истом.  

Запослени је дужан да у року од 3 радна дана од дана пријема 
предмета у надлежну управу или службу, изврши преглед истог и уколико 
уочи недостаке, наложи странци да их у остављеном року отклони, са 
упозорењем да ће се у противном, поднесак закључком одбацити. 

 
 

Члан 10 
 

Управе и службе дужне су да уредне предмете решавају у роковима 
прописаним овим правилником. 

У зависности од врсте административног поступка и управе или службе 
која га спроводи, рокови за решавање уредних предмета одређени су у 
Прилогу 1, који је саставни део овог правилника. 

 
Члан 11 

 
У случају прекорачења рока, запослени који је поступао по предмету 

дужан је да достави писану изјаву о разлозима за прекорачење непосредном 
руководиоцу и начелнику управе односно службе. 

 
 

Увођење стандардизованих образаца 
 

Члан 12 
 

У циљу бржег и економичнијег поступања са административним 
поступцима у управама и службама, за део административних поступака 
уводе се стандардизовани обрасци. 

 
Члан 13 

 
Сваки образац, поред меморандума града  (односно управе или службе) у 

заглављу, обавезно садржи: 
1. назив административног поступка, 
2. назив надлежне организационе јединице управе или службе, адресу, 

телефон и e-mail 
3. основне податке о странци (презиме и име / назив привредног субјекта, 

телефон, адреса итд.), 
4. таксативно набројане доказе (документа, прилоге и акта) потребне за 

решавање предмета, форма у којој се достављају (оригинал, оригинал 
на увид, фотокопија или оверена фотокопија), назив институције 
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организације која издаје документ, да ли се документ прибавља по 
службеној дужности или га доставља странка, 

5. рок за преглед примљеног предмета и рок за решавање потпуног 
предмета, 

6. назив и висину таксе/и или накнаде, број рачуна, позив на број  
7. обавештење за странку да ће се, по правилу, дозволити само једна 

могућност достављања допуне како би предмет био потпун. 
Пример обрасца дат је у Прилогу 2, који чини саставни део овог 

правилника. 
 

Завршне одредбе 
 

Члан 14. 
 

Обавезују се управе и службе да достављају шестомесечне извештаје о 
реализацији административних поступака Градском већу или по потреби када 
то Градско веће затражи. 

 
Члан 15 

 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Ниша“. 
 
 
Број: 501-3/2010-03 
Датум: 07.05.2010. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

Председник 
 

мр Милош Симоновић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


