
На основу члана чланова 41. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени  лист Града Ниша''  број  1/2013) и  члана 5.  Решења о увођењу регистра 
административних поступака (''Службени лист Града Ниша'', број 26/2010), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 06.03.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Радног тела за регулаторну реформу и анализу 

ефекта општих аката

I Образује  се  Радно  тело  за  регулаторну  реформу и  анализу ефекта  општих 
аката (у даљем тексту: Радно тело),  у саставу:

Председник:

Нађа Марковић, начелник Службе за послове Градског већа

и чланови:

1. Љубиша Јанић, начелник Управе за имовину и инспекцијске послове, 

2. Миљан Стевановић, начелник Управе за финансије, изворне приходе  локалне 
самоуправе и јавне набавке, 

3. Родољуб Михајловић, начелник Управе за планирање и изградњу, 

4. Драган  Карличић,  начелник  Управе  за  привреду,  одрживи  развој  и  заштиту 
животне средине, 

5. Миодраг Брешковић, начелник Управе за комуналне,  делатности, енергетику и 
саобраћај, 

6. Лидија Миладиновић, начелник Управе за грађанска стања и опште послове,

7. Мирјана  Поповић,  начелник  Управе  за  дечију,  социјалну  и  примарну  и 
здравствену заштиту,

8. Јелица Велаја, начелник Управе за образовање,  културу,  омладину и спорт,

9. Саша Стоиљковић, начелник Управе за пољопривреду и развој села,

10.Иван Николић, начелник Службе за послове Скупштине града, 

11.Дејан Андрејевић, начелник Службе за послове Градоначелника,

12.Аца Јанковић, начелник Службе за одржавање и информационо-комуникационе 
технологије.  

II  Радно тело се образује за обављањe стручних послова  и обављање других 
послова по налогу Градског већа,   у вези са увођењем административних поступака у 
Регистар и одговорно је  за тачност података, функционисање и одржавање Регистра.



Радно тело има задатак да на захтев Већа или Градоначелника:

− оцењује предложене регулативе или измене постојећих, 
− даје мишљење да ли су прописи применљиви, 
− колики су трошкови њиховог спровођења, 
− да ли су оправдани,
− даје  мишљење о  ефектима  очекиваног  учинка,  у  циљу унапређивања услова 

живота грађана и пословања привреде,
− анализира сврсисходност постојања прописа и доношење нових прописа, 
− оправданост и прописивање административних процедура.

III Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању Радног тела 
за регулаторну реформу, број 501-5/2010-03 од 07.05.2010. године.

IV Решење доставити: председнику и члановима Радног тима и архиви Градског 
већа.

Број:  324-9/2013-03
Датум: 06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић


