
На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, 
број 88/2008), члана 7. Правилника о регистру административних поступака 
(„Службени лист Града Ниша“, 32/2010), члана 41. и 72. Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 03.10.2014. године, 
доноси 

З А К Љ У Ч А К 

I Налаже се Управи за образовање, Управи за културу и Управи за омладину 
и спорт да, у сарадњи са Службом за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије, изврше измене у Регистру административних поступака, тако што ће 
да, у складу са Одлуком о организацији градских управа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 3/2014), изврше поделу административних поступака које 
је водила Управа за образовање, културу, омладину и спорт на Управу за 
образовање, Управу за културу и Управу за омладину и спорт. 

II Закључак доставити: Управи за образовање, Управи за културу, Управи за 
омладину и спорт, Служби за одржавање и информатичко-комуникационе 
технологије, Радном телу за регулаторну реформу и анализу ефекта општих аката 
и архиви Градског већа Града Ниша. 

О б р а з л о ж е њ е 

Регистар административних поступака представља електронску базу свих 
података који се односе на административне поступке који се спроводе у градским 
управама и службама Града Ниша. Регистром административних поступака Града 
Ниша управља Градско веће Града Ниша.  

Одлуком о организацији градских управа Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 3/2014) извршена је реорганизација Управе за образовање, 
културу, омладину и спорт, тако што су издвојене и формиране нове управе, и то 
Управа за образовање, Управа за културу и Управа за  омладину и спорт. 

С обзиром на то да, послове које је обављала Управа за образовање, 
културу, омладину и спорт, сада обављају нове управе, потребно је извршити 
измене у Регистру административних поступака, у складу са новом поделом 
послова. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси овај закључак. 
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