РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
Градска управа
Број: 17-038-4/2019
Датум: 13.05.2019. године
Пожаревац
На основу члана 39. став 4. Закона о општем управном поступку („Сл. Гласник РС“, бр.
18/2016) Градска управа Града Пожаревца објављује
СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА
I Овлашћена лица за вођење поступка и одлучивање у управним стварима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Слађана Петрушић, руководилац Одељења за општу управу
Милан Дабић, руководилац Одељења за буџет и финансије
Душанка Беговић, руководилац Одељења локалне пореске администрације
Драгана Живановић, руководилац Одељења за имовинско-правне послове
Милена Несторовић, руководилац Одељења за друштвене делатности
Иван Манојловић, руководилац Одељења за урбанизам и грађевинске послове
Марко Савић, руководилац Одељења за локални економски развој, пољопривреду и
заштиту животне средине
8. Жаклина Јововић, руководилац Одељења за инспекцијске послове
II Овлашћена лица за вођење управног поступка:
1. Бошко Спасовић, шеф Одсека за утврђивање и контролу у Одељењу локалне пореске
администрације
2. Катарина Симонић, шеф Одсека наплате у Одељењу локалне пореске администрације
3. Пуниша Жарић, порески извршитељ I у Одељењу локалне пореске администрације
4. Милан Лазић, шеф Одсека за имовинско-правне послове
5. Зоран Марјановић, имовинско-правни послови у Одељењу за имовинско-правне послове
6. Милица Ђокић, имовинско-правни послови у Одељењу за имовинско-правне послове
7. Будимир Милорадовић, руководилац Групе за послове коришћења површина јавне
намене, коришћења и располагања пословним простором и становима у Одељењу за
имовинско-правне послове
8. Небојша Ранковић, Послови везани за пословни простор и евиденцију непокретности у
Одељењу за имовинско – правне послове
9. Иван Тирнанић, послови техничког регулисања саобраћаја у Одељењу за комуналне
делатности и енергетику
10. Тамара Тепшић, шеф Одсека за послове друштвених делатности у Одељењу за
друштвене делатности
11. Сања Жарић, послови праћења и унапређења доступности, ефикасности и квалитета у
области образовања у Одељењу за друштвене делатности
12. Драгана Павловић Станимировић, послови утврђивања права на борачко-инвалидску
заштиту у Одељењу за друштвене делатности
13. Александра Ђорђевић, послови у области остваривања личних и колективних права
националних мањина и етничких група у Одељењу за друштвене делатности
14. Саша Најдановић, саветник за заштиту права пацијената
15. Зоран Ђорђевић, шеф Одсека за финансијску подршку породици са децом
16. Срђан Стефановић, послови утврђивања породиљских права и права на родитељски
додатак и финансијско-рачуноводствени послови у области породиљских права у
Одељењу за друштвене делатности

17. Марина Рајковић, послови утврђивања породиљских права и права на родитељски
додатак и финансијско-рачуноводствени послови у области породиљских права
18. Јасна Бјелајац, послови утврђивања права на дечији додатак
19. Тања Мрдак, пружање правне помоћи у Одељењу за општу управу
20. Драгана Живковић, пружање правне помоћи у Одељењу за општу управу
21. Драган Гајић, грађанска стања у Одељењу за општу управу
22. Небојша Трајковић, руководилац Одељења за послове органа Града и информационе
технологије
23. Марија Оцокољић, правни послови у Одељењу за урбанизам и грађевинске послове
24. Ружица Станојевић, шеф Одсека за озакоњење објеката у Одељењу за урбанизам и
грађевинске послове
25. Љубинка Савић, послови озакоњења објеката I у Одељењу за урбанизам и грађевинске
послове
26. Мила Ђорђевић, послови озакоњења објеката II у Одељењу за урбанизам и грађевинске
послове
27. Војислав Пајић, шеф Одсека за обједињену процедуру објеката у Одељењу за урбанизам
и грађевинске послове
28. Весна Јововић, обједињена процедура – издавање локацијских услова у Одељењу за
урбанизам и грађевинске послове
29. Бранкица Перић, обједињена процедура – издавање грађевинских дозвола и решења по
чл. 145. Закона о планирању и изградњи у Одељењу за урбанизам и грађевинске послове
30. Лидија Јоксимовић, послови издавања решењапо чл. 145. Закона о планирању и
изградњи и решења из области зеленила у Одељењу за урбанизам и грађевинске послове
31. Александра Нејковић, послови издавања употребних дозвола и укњижбе објекатау
Одељењу за урбанизам и грађевинске послове
32. Соња Траиловић, стручно-оперативни послови у Одељењу за локални економски развој,
пољопривреду и заштиту животне средине
33. Сања Милорадовић, шеф Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине
34. Бошко Перић, послови у области пољопривреде и руралног развоја у Одељењу за
локални економнски развој, пољопривреду и заштиту животне средине
35. Лела Стојадиновић, послови у области пољопривреде и руралног развоја у Одељењу за
локални економнски развој, пољопривреду и заштиту животне средине
36. Мирјана Лекић, послови процене утицаја и стратешке процене утицаја на животну
средину, интегрисаног спречавања загађивања животне средине, праћење квалитета
ваздуха, заштита од буке и нејонизујућих зрачења у Одељењу за локални економнски
развој, пољопривреду и заштиту животне средине
37. Милутин Васић, послови управљања отпадом, поступања са хемикалијама, управљање
водама и другим природним ресурсима
38. Милутин Мрдак, руководилац Службе за управљање људским ресурсима
39. Невенка Марјановић, послови кадровске евиденције и послови праћења процеса
стручног усавршавања у Служби за управљање људским ресурсима
40. Биљана Кочи, руководилац Службе за јавне набвке
41. Мирослава Лазаревић, правни послови у Служби за јавне набавке
42. Драган Станковић, послови праћења стања и регулисања саобраћајне инфраструктуре и
послови нискоградње у Служби за инвестиције
43. Никола Урошевић, послови извршења у Служби за заједничке послове
III Овлашћена лица за предузимање радњи у поступку пре доношења решења:
1. Бојан Илић, порески извршитељ II у Одељењу локалне пореске администрације
2. Грујица Николић, порески извршитељ II у Одељењу локалне пореске администрације
3. Јасна Зеленовић, аналитичко порески послови у Одељењу локалне пореске
администрације
4. Љиљана Драјић, послови заштите и остваривање личних и колективних права избеглих,
прогнаних и интерно расељених лица – повереник за избеглице у Одељењу за друштвене
делатности

5. Тања Михајловић, послови извршења са текућих рачуна из области борачко-инвалидске
заштите у Одељењу за друштвене делатности
6. Јелена Глигоријевић, стручни послови у области јавних набавки у Служби за јавне
набавке
7. Ивана Бастић, стручни послови у области јавних набавки у Служби за јавне набавке
8. Златица Јовановић, мање сложени стручни послови у области јавних набавки у Служби
за јавне набавке
III Овлашћена службена лица за вођење поступка и одлучивање само кад су за то
изричито Законом овлашћена су лица која су распоређена на радна места инспектора:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ратко Микић, буџетски инспектор
Дејан Илић, просветни инспектор
Слободан Јовановић, саобраћајни инспектор
Оливера Најдановић, инспектор за заштиту животне средине
Љиљана Јелисавац, грађевински инспектор
Ивана Рајић-Станковић, грађевински инспектор
Лепосава Васић, шеф Одсека за комуналну инспекцију – комунални инспектор
Данијела Јанковић, управно-правни послови у области инспекцијског надзора комунални инспектор
Саша Машић, комунални инспектор
Небојша Митић, комунални инспектор
Дејан Вучковић, комунални инспектор
Бранко Богдановић, комунални инспектор
Виолета Срећковић, комунални инспектор
Сања Пајић, порески инспектор
Вукица Васић, порески инспектор
Милана Алексић, порески инспектор
Драгана Ранђеловић, инспектор наплате

Ово решење објавити на интернет презентацији Града Пожаревца и на огласној
табли Градске управе Града Пожаревца.

НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Александар Симоновић, дипл. правник

