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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 вези са Решењем о увођењу 
Регистра административних поступака број 501-4/2010-03 од 07.05.2010. године и 
Споразумом о сарадњи између Града Ниша и његових пет општина (Палилула, Нишка 
Бања, Медијана, Црвени Крст, Пантелеј) и Међународне финансијске корпорације бр. 
912/2009 од 15. априла 2009. године 

 
  Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 24.05.2010. године, доноси 

 
 
 

ПРАВИЛНИК  
О  

РЕГИСТРУ АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСТУПАКА 
 
 
 
 

Уводне одредбе 
 

Члан 1. 
 

 Правилником о Регистру административних поступака (у даљем тексту: 
Регистар), ближе се уређују регистрација уписа, измена или брисања административног 
поступка из Регистра, начела, надлежност субјеката који учествују у поступку 
регистрације, као и друга питања од значаја за рад Регистра. 
 

Члан 2. 
 

 Циљ доношења Правилника јесте утврђивање обавезних правила рада Регистра, 
како би се: 

1. обезбедила правна сигурност пословним субјектима и грађанима приликом 
подношења захтева, као и у поступку одлучивања по захтевима 

2. обезбедила боља сарадња градских управа и служби са странкама и   
3. обезбедило доношење квалитетнијих прописа. 

 
Члан 3. 

 
 Административни поступак у смислу овог правилника, обухвата поступак 
решавања предмета од подношења поднеска странке до давања односно достављања 
одговора, одлучивања од стране надлежног органа или другог начина поступања по 
поднеску странке. 
 Поступање по поднеску странке подразумева доношење решења, дозволе, 
одобрења, потврде, лиценце, овлашћења, процене, поступке у којима је прописано 
плаћање таксе и/или накнаде, обавештења странака управама и службама која су 
потребна за обављање делатности односно за остваривање њихових права и сваки 
други акт који се доноси по поднеску странке.  
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Регистар 
 

Члан 4. 
 

Регистар представља електронску базу свих података који се односе на 
административне поступке који се спроводе у градским управама и службама Града 
Ниша (даље у тексту: управе и службе). 

Регистар се објављује на званичном сајту Града Ниша, www.ni.rs 
Сви административни поступци управа и служби који проистичу из делокруга 

поверених или изворних послова, морају бити регистровани у Регистру. 
Административни поступак који није регистрован у Регистру неће се 

примењивати до увођења у Регистар. 
Административни поступак се примењује на начин описан у Регистру. 

 
Члан 5. 

 
 Административни поступак који је регистрован у Регистру нарочито садржи:  

1. Регистрациони број административног поступка 
2. Назив административног поступка 
3. Назив управе или службе /организационе јединице/ која спроводи поступак и 

одлучује о административном поступку  
4. Адреса, број телефона/факса, електронска адреса или било који други начин да 

странка може доставити поднесак  
5. Област на коју се административни поступак односи 
6. Сврха административног поступка 
7. Правни основ 
8. Износ таксе и / или накнаде које се плаћају приликом подношења захтева, у току 

поступка односно након доношења одлуке и број рачуна 
9. Информације које је странка дужна да достави приликом подношења поднеска  
10. Документација коју је странка дужна да достави уз поднесак  
11. Рок за преглед предмета 
12. Рок за одлучивање 
13. Образац захтева (уколико је прописан) 
14. Време важења акта који се доноси (уколико постоји временско ограничење) 

 
 

Субјекти, начела и рад Регистра 
 

Члан 6. 
 

Субјекти који се старају о раду Регистра су:  
Градско веће 
Радно тело за регулаторну реформу  и  
Оперативни тим за регулаторну реформу.  
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Члан 7. 
 

Градско веће управља Регистром руководећи се следећим начелима: 
 

1. ПРАВНА СИГУРНОСТ - Примена само оних административних поступака који се 
налазе у Регистру, у облику у коме се налазе у Регистру 

2.  ЛЕГАЛНОСТ - Примена само оних административних поступака који су 
засновани на позитивним прописима 

3. ЈАВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ - Доступност административних поступака 
јавности 

4. КОНТРОЛА И ЕВАЛУАЦИЈА – Контрола се врши приликом израде градских 
прописа, прибављањем мишљења надлежних управа и служби, пре утврђивања 
предлога прописа и њиховог усвајања, а надзор и евалуација се настављају и у 
току спровођења административних поступака.  
За административне поступке уређене републичким прописима ближе ће се 
дефинисати примена тих прописа на нивоу локалне самоуправе утоку 
спровођења административних поступака, у случају потребе.  

5. ОДГОВОРНОСТ - Обавеза управа и служби да благовремено достављају 
захтеве за регистрацију административних поступака и анализу утицаја градских 
прописа и административних поступака (у даљем тексту: анализа утицаја) 
Радном телу за регулаторну реформу. 

6. КОНТИНУИТЕТ И БЛАГОВРЕМЕНОСТ - Обавеза Радног тела да благовремено 
спроводи одлуке Градског већа о регистрацији административних поступака и да 
даје мишљење о анализи утицаја. 

7. ЕКОНОМИЧНОСТ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ И ГРАЂАНЕ - Градско веће је 
дужно да штити економске интересе привредних субјеката и грађана приликом 
регистрације поступака и разматрања нацрта прописа кроз анализу утицаја.  

8. ОДРЖИВОСТ - Град Ниш се стара континуирано о обезбеђивању људских и 
материјалних ресурса потребних за функционисање Регистра.   
 

Члан 8. 
 

Градско веће је одговорно за поштовање правила и процедуре рада Регистра.  
 На основу поднетог захтева управе или службе и мишљења Радног тела, Градско 
веће решењем региструје упис, измену или брисање административног поступка из 
Регистра. 

 
Члан 9. 

 
Радно тело за регулаторну реформу (у даљем тексту: Радно тело) одговорно је за 

тачност података, рад и одржавање регистра, регистрацију уписа, измена или брисања 
административних поступака, давање мишљења на анализу утицаја и за свој рад 
одговара Градском већу.  

Радно тело обавља стручне послове везане за регистрацију уписа, измена или 
брисања административних поступака и анализу утицаја.  

За сваки поднети захтев за регистрацију и/или давање мишљења на  анализу 
утицаја, Радно тело даје мишљење.  
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Члан 10. 
 

Оперативни тим обавља стручне, техничке и административне послове за 
потребе Радног тела. 

Оперативни тим припрема и обрађује захтеве за регистрацију, припрема 
мишљење о нацрту градског прописа односно о  административном поступку који је 
предмет регистрације, припрема материјале за седнице Радног тела и обавља остале 
стручне, административне и техничке послове који су у вези са радом Регистра. 

 
Члан 11. 

 
У Регистру:  
1. даје се мишљење о анализи утицаја  
2. врши се регистрација административних поступака 

Поступак регистрације и давања мишљења о анализи утицаја, покреће се 
захтевом на обрасцу датом у Прилогу 1, који је саставни део овог правилника. 
 
 

Анализа утицаја 
 

Члан 12. 
 

Анализа утицаја представља оцену утицаја нацрта градског прописа и/или 
административног поступка на пословне субјекте и цивилно друштво и саставни је део 
образложења нацрта градског прописа. 

Анализа утицаја вршиће се обавезно за све градске прописе и административне 
поступке који утичу на пословно окружење привредних субјеката или остваривање 
права грађана, удружења грађана и осталих субјеката. 

Неће се обављати анализа утицаја за правна акта којима се уређују међусобни 
односи градских органа, унутрашња организација и сл. 

  
Члан 13. 

 
Управе и службе су дужне да у поступку припреме нацрта градског прописа, 

изврше анализу утицаја, који заједно са нацртом градског прописа и попуњеним 
захтевом (први лист формулара), подносе Радном телу ради добијања мишљења о 
анализи утицаја. 

 
Члан 14. 

 
Анализа утицаја нових или измењених административних поступака обавља се у 

управама и службама пре покретања поступка регистрације уписа или измена 
административног поступка чија се регистрација предлаже. 

 
Члан 15. 

 
Радно тело разматра анализу утицаја, за који је поднет захтев, на пословну 

заједницу и цивилно друштво, проверава да ли постоји алтернатива градском пропису и 
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проверава да ли су градским прописом на минимум сведени негативни утицаји на 
пословне субјекте, грађане и цивилно друштво. 
 Одредбе правилника које се односе на поступак по захтеву за регистрацију уписа, 
примењују се и у случају захтева за давање мишљења на анализу утицаја.  
 Градски прописи које није разматрало Градско веће, у смислу анализе утицаја из 
овог правилника, не могу се достављати надлежном органу Града на даље разматрање 
и одлучивање.  

 
 

Регистрација административног поступка 
 

Члан 16. 
 

У Регистру се спроводе: 
регистрација уписа административног поступка,  
регистрација измене административног поступка и  

  регистрација брисања административног поступка. 
 
 

Регистрација уписа административног поступка 
 

Члан 17. 
 

 Управа или служба која предлаже регистрацију уписа административног 
поступка, упућује захтев за регистрацију уписа Радном телу у писаном облику и у 
електронском облику на адресу GPGV@gu.ni.rs. 
 
 Уз попуњени захтев за регистрацију (Прилог 1), предају се следећа документа: 
 

1. пропис односно извод из прописа, на основу кога се предлаже регистрација 
административног поступка и 

2. образац за административни поступак:  
a) прописан републичким актом или  
b) образац који је сачинила управа или служба на основу елемената 
прописаних републичким или градским актом  

 
Члан 18. 

 
Захтев за регистрацију административног поступка подноси се Радном телу у 

року од 2 дана од дана ступања на снагу републичког / градског прописа, односно од 
дана почетка примене прописа, а захтев за давање мишљења о анализи утицаја 
подноси се уз нацрт градског прописа. 

 
Члан 19. 

 
Радно тело прегледа захтев за регистрацију водећи рачуна, нарочито о 

следећем: 
 



 6

1. Приликом прегледа захтева за регистрацију уписа административног поступка 
чији је правни основ републички пропис, Радно тело разматра и утврђује следеће: 

а) да ли је захтев уредан,  
б) да ли је административни поступак у складу са републичким прописом, 
в) да ли је административни поступак повољан за пословање, односно да ли су 

на минимум сведени негативни утицаји на пословне субјекте, грађане и 
цивилно друштво. 

 
2. Приликом прегледа захтева за регистрацију уписа административног поступка 

чији је правни основ градски пропис, Радно тело разматра и утврђује следеће: 
а) да ли је захтев уредан, 
б) да ли је административни поступак неопходан, 
в) да ли је административни поступак у складу са прописима, 
г) да ли је административни поступак за који се тражи регистрација повољан за 

пословање, односно да ли постоји алтернатива административном поступку, 
да ли су предложеним обликом административног поступка на минимум 
сведени негативни утицаји на пословне субјекте, грађане и цивилно друштво 
(анализа утицаја административног поступка). 

 
Члан 20. 

 
Радно тело прегледа захтев за давање мишљења о анализи утицаја нацрта 

градског прописа, разматра и утврђује следеће: 
а) да ли је захтев уредан, 
б) да ли је доношење градског прописа неопходно, 
в) да ли је градски пропис у складу са прописима, 
г) да ли је градски пропис за који се врши анализа утицаја повољан за 

пословање, односно да ли постоји алтернатива, да ли су градским прописом 
на минимум сведени негативни утицаји на пословне субјекте, грађане и 
цивилно друштво. 

 
Члан 21. 

 
 Радно тело разматра захтев за регистрацију и захтев за давање мишљења на 
анализу утицаја и дужно је да у року од 5 радних дана од дана пријема захтева да 
мишљење о поднетим захтевима.  
 Мишљење Радног тела може бити позитивно или негативно. 

а) Позитивно мишљење са образложењем, захтевом и прилозима, доставља се 
Градском већу на разматрање и одлучивање. 

б) Негативно мишљење доставља се управи или служби која је поднела захтев. 
У случају негативног мишљења Радног тела, управа или служба је дужна да у 
року од 3 радна дана поступи по мишљењу и препорукама за допуну захтева 
за регистрацију административног поступка, осим у случају када Радно тело 
да мишљење да је регистрација административног поступка неоправдана.  

 Приликом подношења измењеног или допуњеног захтева примењују се иста 
правила поступка, одлучивања и рокови као код првобитног захтева за регистрацију 
уписа административног поступка.  
 
 



 7

Члан 22. 
 

 Административни поступак који за правни основ има републички пропис 
привремено се региструје предајом захтева за привремену регистрацију, без 
претходног разматрања и припреме мишљења Радног тела и одлуке Градског већа. 
 Привремена регистрација уписа се примењује до позитивне одлуке Градског већа 
на поднети захтев. 

 
Члан 23. 

 
 Градско веће разматра захтев за регистрацију, привремену регистрацију и нацрт 
прописа са мишљењем Радног тела о анализи утицаја.  

О поднетом захтеву за регистрацију, Градско веће одлучује решењем у року од 
15 радних дана од дана пријема мишљења Радног тела, тако што захтев усваја или 
одбија. 
 Решење Градског већа се доставља Радном телу и управи или служби која је 
поднела захтев за регистрацију. 

Градско веће разматра мишљење Радног тела о анализи утицаја о њему решава 
тако што захтев усваја или одбија, у року од 15 дана од дана пријема.  

 
Члан 24. 

 
 На основу Решења Градског већа којим се усваја захтев за регистрацију из члана 
23. овог правилника, Радно тело у року од једног радног дана од дана доношења 
Решења: 

1. региструје упис, измену или брисање административног поступка 
2. брише привремену регистрацију из Регистра. 

 
Члан 25. 

 
 У поступку регистрације уписа, Оперативни тим даје регистрациони број новом 
административном поступку и уноси у Регистар све елементе административног 
поступка из члана 5. овог правилника. 
 
 

Регистрација измене административног поступка 
 

Члан 26. 
 

 Управа или служба која предлаже измену административног поступка упућује 
захтев за регистрацију измене Радном телу. 
 У поступку измене административног поступка, Радно тело разматра захтев за 
измену административног поступка односно оних елемената адиминстративног 
поступка чија се измена тражи у захтеву. 
 Одредбе правилника које се односе на поступак по захтеву за регистрацију уписа, 
примењују се и у случају захтева за регистрацију измене административног поступка. 
 
 

 



 8

Регистрација брисања административног поступка 
 

Члан 27. 
 

 Управа или служба која предлаже регистрацију брисања административног 
поступка из Регистра, упућује захтев за брисање административног поступка Радном 
телу. 
 Уколико је административни поступак укинут републичким прописом, уз захтев за 
регистрацију брисања административног поступка прилаже се пропис односно извод из 
прописа којим се административни поступак укида. 
 Одредбе правилника које се односе на поступак по захтеву за регистрацију уписа, 
примењују се и у случају захтева за регистрацију брисања административног поступка. 
 
 

Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 28. 
 
 Почетну базу Регистра административних поступака чине сви административни 
поступци из Прилога 2. који је саставни део овог правилника. 

 
Члан 29. 

 
 Административни поступци који нису евидентирани у Прилогу 2. овог правилника, 
увешће се у Регистар у року од 30 дана од дана доношења овог правилника.  

Обавезују се управе и службе да пријаве административне поступке које 
примењују а који нису евидентирани у Прилогу 2, у року из става 1. овог члана.  
 У случају да управа или служба не пријави изостављени административни 
поступак у року од 30 дана, од дана доношења овог правилника, поступак регистрације 
ће се спровести у складу са овим правилником. 
 

Члан 30. 
 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Ниша“. 

 
 
Број: 557-1/2010-03     
Дана, 24.05.2010. године    
 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 
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O б р а з л о ж е њ е 
 
 
 

 
 
 У циљу наставка активности започетих прихватањем учешћа у Пројекту ''Јачање 
конкурентности на локалном нивоу'' (''Гиљотина прописа''), који се у Граду спроводи у 
сарадњи са представницима International Finance Corporation (IFC),  Градско веће Града 
Ниша, приступа доношењу Правилника о регистру административних поступака. 
 
 Правилник о регистру административних поступака садржи одредбе којима се 
уређују: регистрација уписа, измена или брисања административног поступка из 
Регистра, надлежност субјеката који учествују у поступку регистрације, начела за 
управљање Регистром, анализа утицаја градских прописа и административних 
поступака  на   пословне субјекте, грађане и цивилно друштво,  као и друга питања од 
значаја за Регистар. 
 
 Регистар представља електронску базу података који се односе на 
административне поступке који се спроводе у управама и службама Града Ниша. 

 
 Циљ доношења Правилника јесте утврђивање обавезних правила рада Регистра 
како би се обезбедила правна сигурност пословним субјектима и грађанима приликом 
подношења захтева, као и у поступку одлучивања по захтевима, боља сарадња 
градских управа и служби са странкама и  доношење квалитетнијих прописа. 
 
 
 
У Нишу, маја 2010. године 


