
СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ УПРАВЕ 
ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА 

 
 

Станковић Душица Руководилац Одељења за општу управу и друштвене 
делатности 

 
Михајловић Маја Послови Борачко инвалидске заштите и дечије 

заштите 
 

Ћирић Бојана Послови повереништва, миграната, ромских и 
мањинских питања и питања родне равноправности 

 
Димитријевић Душица персонални послови, послови вођења бирачких 

спискова и послови  Скупштине и Општинског већа 
 

Дудић Бистрица Послови повереништва, миграната, ромских и 
мањинских питања и питања родне равноправности 

 
Богдановић Сања Руководилац Одељења за финансије, наплату јавних 

прихода 
 

Миленовић Јасмина Шеф Одсека за инспекцијске послове – пореско 
комунални инспектор 

 
Голубовић Ружица Грађевински инспектор 

 
Војиновић Зоран Инспектор за заштиту животне средине и саобраћај 

 
Јанковић Наташа Комунално туристички инспектор 

 
Милутиновић Драган Порески инспектор 

 
Рајић Слађана  Порески инспектор 

 
Ракић Владимир Порески инспектор – инспектор наплате 

  
Јовановић Марија Послови пореске администрације 

 
Покрајац Александра Послови пореске евиденције и извештавања 

 
Ђорђевић Милена Послови пореског књиговодства и послови 

информација од јавног значаја 
 

Радисављевић Горан Рачуноводствени послови месних заједница 
 

Жикић Марија Руководилац Одељења за урбанизам, локални 
економски развој и заштиту животне средине 

 
Николић Никола Шеф Одсека за урбанизам и изградњу 

 
 



Арсић Драган Послови издавања грађевинске и употребне дозволе и 
уписа права својине на изграђеном објекту 

 
Алексић Милена Послови економског развоја и  вођења јавних 

инвестиција 
Вучић Светлана Послови економског развоја и  вођења јавних 

инвестиција 
 

Ристић Николина Послови урбанизма 
 

Младенов Лела Имовинско-правни послови 
 

Јоцић Ружица Стручни и управни послови у области туризма, 
одрживог развоја и заштите животне средине 

 
Радојевић Оливера Стручни и управни послови у области пољопривреде 

 
Тодоровић Иван Регистратор регистра обједињених процедура и 

послови саобраћаја 
 

 
 
 
 
 
 

СПИСАК АНГАЖОВАНИХ УПРАВЕ 
ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА 

 
 
 
 

Фабијан Александар Послови обраде предмета и припреме решења у 
складу са Законом о озакоњењу објеката 

 
Здравковић Милан Послове обраде предмета и припреме решења у 

складу са Законом о озакоњењу објеката 
 

Тодосијевић Весна Послове обраде предмета и припреме решења у 
складу са Законом о озакоњењу објеката 

 
Ђокић Јевтић Гордана Послове обраде предмета и припреме решења у 

складу са Законом о озакоњењу објеката 
 

 


