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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ  У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  

ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА 

 

 

Станковић Душица, дипл. правник,  

Руководилац Одељења за имовинско-

правне послове, нормативе и послове 

јавних набавки 

Овлашћена за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из 

надлежности Одељења за имовинско-правне 

послове, нормативе и послове јавних набавки. 

Михајловић Маја, дипл. правник, 

послови борачко-инвалидске заштите и 

дечије заштите 

Овлашћена за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из области 

борачко инвалидске заштите, дечје заштите и 

пружања бесплатне правне помоћи.  

Фабијан Александар, дипл. економиста, 

послови борачко-инвалидске заштите и 

дечије заштите 

Овлашћен за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из области 

борачко инвалидске заштите, дечје заштите и 

пружања бесплатне правне помоћи. 

Ћирић Бојана, дипл. правник,  

нормативни и имовинско правни послови 

и послови уписа имовине 

Овлашћена за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из  

имовинско правне области. 

Димитријевић Душица,  виша педагошка, 

персонални послови, послови вођења 

бирачких спискова и послови  Скупштине 

и Општинског већа 

Овлашћена за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из области 

послови вођења бирачких спискова. 

Богдановић Сања, дипл. економиста,  

Руководилац Одељења за финансије, 

наплату јавних прихода и инспекцијске 

послове 

Овлашћена за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из 

надлежности Одељења за финансије, наплату 

јавних прихода и инспекцијске послове. 

Миленовић Јасмина, дипл. правник,  

саобраћајно порески инспектор 

Овлашћена за вођење управног поступка и 

одлучивање у управној ствари из из области 

саобраћаја, локалних изворних прихода, и 

пореза физичких лица. 

Голубовић Ружица,  инж. грађевинарства, 

грађевински инспектор 

Овлашћена за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из области 

грађевинске инспекције. 

Војиновић Зоран, дипл. инж. заштите 

животне средине,  инспектор за заштиту 

животне средине  

Овлашћен за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из области  

инспекцијског надзора  заштите животне 

средине. 

 

Јанковић Наташа, дипл. економиста,  

Шеф Одсека за инспекцијске послове 

Овлашћена за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из области 



Одсека за инспекцијске послове. 

Милутиновић Драган, дипл. економиста,  

порески инспектор 

Овлашћен за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из области 

инспекцијског надзора пореске инспекције. 

Ракић Владимир, дипл. инжењер 

пољопривреде, комунално порески 

инспектор – инспектор наплате 

Овлашћен за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из комуналне 

области, области пореске инспекције и 

инспекције наплате. 

Јовановић Марија, дипл. правник,  

имовинско – правни послови и послови 

одбране 

Овлашћена за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из области 

имовинско-правних послова. 

Ђорђевић Милена, дипл. економиста,  

послови пореског књиговодства, 

извештавања, пореске контроле, 

евиденције 

Овлашћена за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из области 

локалне пореске администрације. 

Милан Панић, дипл. Правник, Матичар Овлашћен за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из области 

матичара и вођења бирачких спискова. 

Николић Никола, дипл. правник,  

Руководилац Одељења за урбанизам, 

локални економски развој и заштиту 

животне средине 

 

Овлашћен за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из 

надлежности Одељења за урбанизам, локални 

економски развој и заштиту животне средине. 

Арсић Драган, дипл. инж. 

грађевинарства,  послови издавања 

грађевинске и употребне дозволе и уписа 

права својине на изграђеном објекту 

Овлашћен за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из области 

издавања грађевинске и употребне дозволе и 

уписа права својине на изграђеном објекту. 

Ристић Николина, дипл. инж. 

архитектуре,  послови урбанизма 

Овлашћена за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из области 

урбанизма. 

Младенов Лела, дипл. правник,  

Руководилац Одељења за општу управу и 

друштвене делатности 

Овлашћена за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из 

надлежности Одељења за општу управу и 

друштвене делатности. 

Јоцић Ружица дипл. инж. заштите 

животне средине,  послови вођења 

инвестиција, одрживог развоја и заштите 

животне средине 

Овлашћена за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из области 

туризма, одрживог развоја и заштите животне 

средине. 

Радојевић Оливера, дипл. инж 

пољопривреде, стручни и управни 

послови у области пољопривреде и 

туризма 

Овлашћена за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима из области 

пољопривреде и туризма. 

Тодоровић Иван, инжењер 

грађевинарства,  комунални инспектор 

Овлашћен за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима у комуналној 

области. 

Вучић Светлана, грађ. инж., послови 

вођења јавних инвестиција и послови 

Географског Информационог система 

(ГИС) 

Овлашћена за вођење управног поступка и 

одлучивање у управним стварима у области 

издавања грађевинске и употребне дозволе и 

извођења радова. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСАК АНГАЖОВАНИХ   И ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА 

 

 

 

Здравковић Милан, дипл. правник, послови обраде предмета и 

припреме решења у складу са Законом о озакоњењу објеката 

Овлашћен да води 

поступак и предузима 

поједине управне радње 

из области озакоњења до 

доношења решења. 

Ђокић Јевтић Гордана, правник, послови обраде предмета и 

припреме решења у складу са Законом о озакоњењу објеката 

Овлашћена да води 

поступак и предузима 

поједине управне радње 

из области озакоњења до 

доношења решења. 

Јовић Зорана, економиста- оперативни менаџер, послови 

обраде предмета и припреме решења у складу са Законом о 

озакоњењу објеката 

Овлашћена да води 

поступак и предузима 

поједине управне радње 

из области озакоњења до 

доношења решења. 

Михаиловић Бранкица, струковни економиста, послови 

обраде предмета и припреме решења у складу са Законом о 

озакоњењу објеката 

Овлашћена да води 

поступак и предузима 

поједине управне радње 

из области озакоњења до 

доношења решења. 

Милинковић Марија, средња Правно биротехничка школа, 

заменик матичара 

Овлашћена да води 

управни поступка и 

предузима поједине 

управне радње у вези 

послова вођења 

Јединственог и посебног 

бирачког списка за 

територију општине 

Сокобања, и области 

матичара. 

Димитријевић Душица,  виша педагошка, персонални 

послови, послови вођења бирачких спискова и послови  

Скупштине и Општинског већа 

Овлашћен води поступак 

и предузима поједине 

управне радње у области 

остваривања права из 

радног односа 

Милена Ђорђевић, дипл. економиста,  послови пореског 

књиговодства, извештавања, пореске контроле, евиденције 

Овлашћена да води 

управни поступак и 



предузима поједине 

управне радње у  

управном поступку у коме 

се утврђује боравишна 

такса 

Драган Милутиновић, дипл. економиста,  порески инспектор Овлашћен да води 

поступак и предузима 

управне радње у вези 

утврђивања пореза на 

имовину и накнаде за 

заштиту животне средине 

правних лица 

 

 

Oбрадила: Душица Димитријевић 

 

НАЧЕЛНИК 

   Александра Марковић  

 


