
На основу члана 41. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша
(''Службени  лист  Града  Ниша'',  број  1/2013)  и  члана  6.  Решења  о  увођењу
административних поступака (''Службени лист Града Ниша'', број 26/2010), 

Градско  веће  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  09.07.2013.  године,
доноси

РЕШЕЊЕ
о образовању Оперативног тима за регулаторну реформу

I Образује се Оперативни тим за регулаторну реформу (у даљем тексту:
Оперативни тим), у следећем саставу:

координатор

- Милан Златановић, из Службе за послове Градског већа

чланови:

1. Мирјана  Радовановић,  из  Управе  за  финансије,  изворне  приходе
локалне самоуправе и јавне набавке, 

2. Мирослав Рајковић, из Управе за имовину и инспекцијске послове, 
3. Драгана Стојановић, из Управе за грађанска стања и опште послове
4. Ивана Динић, из Управе за привреду, одрживи развој и заштиту животне

средине,
5. Драгица Јеремић, из Управе за образовање,  културу,  омладину и спорт
6. Ирена Блажевић, из  Управе за пољопривреду и развој села
7. Мила  Димитријевић,  из  Управе  за  дечију,  социјалну  и  примарну  и

здравствену заштиту
8. Александра  Милосављевић  Шмигић,  из  Управе  за  комуналне,

делатности, енергетику и саобраћај,
9. Игор Игић, из Управе за планирање и изградњу, 
10. Милена Костић, из Службе за послове Градоначелника,
11. Иван Ђорђевић, из Службе за послове Скупштине Града,
12. Славица  Стојановић,  из  Службе  за  одржавање  и  информатичко  –

комуникационе технологије

II Оперативни  тим  се  образује  ради  обављања  стручних,  техничких,
административних и других послова у вези са регистрацијом административних
поступака,  сазивањем  и  одржавањем  седница  Радног  тела  за  регулаторну
реформу и анализу ефекта општих аката.

Оперативни тим разматра захтев за регистрацију, припрема материјал за
рад Радног тела за регулаторну реформу и анализу ефекта општих аката и
врши  процену  анализе  ефеката  градских  прописа  и  административних
поступака на привредне субјекте и грађане и обавља друге послове за потребе
Радног тела.



Радно  тело  за  регулаторну  реформу  и  анализу  ефекта  општих  аката
може, по потреби, ангажовати и друга лица из управа и служби, која су стручна
за поједине области. 

III Послове из тачке II овог решења Оперативни тим обавља по налогу
председника Радног тела за регулаторну реформу и анализу ефекта општих
аката.

IV Доношењем овог  решења престаје  да  важи Решење о  образовању
Оперативног тима за регулаторну реформу, број 501-6/2010-03 од 07.05.2010.
године.

V Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“

Број: 1026-4/2013-03
Датум: 09.07.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

Председник

Проф. др Зоран Перишић


