
СПИСАК 

СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЊАЖЕВАЦ 

ОВЛАШЋЕНИХ ЗА РЕШАВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ: 

 

1. Ђорђевић Зоран, руководилац Одељења, води управни поступак, одлучује у управној ствари 

и доноси решења у управном поступку из надлежности Одељења. 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ: 

 

1. Петровић Горица, руководилац Одељења, води управни поступак, одлучује у управној ствари 

и доноси решења у управном поступку из надлежности Одељења. 

 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ: 

 

1. Јеленковић Марија, руководилац Одељења, води управни поступак, одлучује у управној   

ствари и доноси решења у управном поступку из надлежности Одељења. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ 

ПРИХОДА: 

 

1. Марковић Анкица, руководилац Одељења, води управни поступак, одлучује у управној   

ствари и доноси решења у управном поступку из надлежности Одељења. 

2. Петровић Давор, порески инспектор, води управни поступак и доноси решења из области 

инспекцијског надзора из делокруга радног места.  

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ: 

 

 

1. Радосављевић Дејан, руководилац Одељења, води управни поступак, одлучује  у управној 

ствари и  доноси решења у управном поступку из надлежности Одељења. 

2. Живковић Горан, води управни поступак и доноси решења из области инспекцијског надзора 

грађевинске  инспекције. 

3. Радовановић Дејан, комунални инспектор, води управни поступак и доноси решења из 

области инспекцијског надзора комуналне инспекције и инспекције за саобраћај, путеве и 

друмски саобраћај. 

4. Дукић Душица, инспектор за заштиту животне средине, води управни поступак и доноси 

решења из области инспекцијског надзора  заштите животне средине. 

      5.    Ивановић Јоцић Драгица, туристички инспектор, води управни поступак и доноси              

решења из области инспекцијског надзора туристичке инспекције. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СПИСАК СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЊАЖЕВАЦ ОВЛАШЋЕНИХ  

ЗА  ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ ПОСТУПКА  ДО ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ: 

 

1. Крстић-Николић Сузана, води управни поступак до доношења решења из области 

урбанизма, грађевинарства, односно обједињене процедуре и комунално-стамбене делатности. 

2. Ристић Снежана, води управни поступак до доношења решења из области имовинско-

правних послова. 

3. Илијић Далибор,  води управни поступак до доношења решења из комунално-стамбене 

области и регистратора обједињених процедура. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ 

ПРИХОДА: 

 

1. Петровић Давор, порески инспектор, води управни поступак до доношења решења у 

управним стварима из области утврђивања и наплате локалних јавних прихода и доноси 

решења из области инспекцијског надзора у пореском поступку. 

2. Михајловић Синиша, води управни поступак до доношења решења у управним стварима из 

области утврђивања и наплате локалних јавних прихода. 

3. Ранђеловић Иван, води управни поступак до доношења решења у управним стварима из 

области утврђивања и наплате локалних јавних прихода. 

4. Смиљанић Сања, води  управни поступак до доношења решења у управним стварима из 

области утврђивања и наплате локалних јавних прихода. 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ: 

1. Милошевић Бранкица, води управни поступак до доношења решења из области опште 

управе и послова Услужног центра. 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ: 

 

1. Првуловић Микица,  води управни поступак до доношења решења из области друштвене 

бриге о деци,  борачко-инвалидске заштите  и области заштитника права пацијената. 

2. Миливојевић Ластица,  води управни поступак до доношења решења из области заштите 

животне средине, безбедности и здравља на раду, противпожарне заштите и послова 

осигурања. 

       3.  Марковић Марко,  води управни поступак до доношења решења из области привреде и 

послова повереника за избеглице и миграције. 

 4.   Тодоровић Мартин,  води управни поступак до доношења решења из области  управно 

правних и планско аналитичких  послова  у области пољопривреде, водопривреде, 

предузетништва и послова руралног развоја. 

 5.   Драгићевић-Мартић Сања,  води управни поступак до доношења решења из области 

саобраћаја, туризма и друштвених делатности. 

 6.    Јеленковић Милан, води управни поступак до доношења решења из области привреде и 

друштвених делатности. 

  

 

ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ 


