
СПИСАК ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 

Име и презиме службеника Назив радног места Поступци које службеник води 

Вукашиновић Станица Послови социјалне заштите и друштвене бриге о 
деци 

покреће и води управни поступак из области социјалне 
заштите и друштвене бриге о деци предшколског и школског 
узраста за поверене послове виших нивоа власти; 

покреће и води управни поступак из области проширених 
права ученика основних и средњих школа сагласно 
општинскимодлукама води поступак признавања својства 
енергетски заштићеног купца 

Шаша Снежана Послови ученичког и студентског стандарда води поступак признавања својства енергетски заштићеног 
купца; 

 прима и врши обраду захтева за ученичке и студентске 
кредите, стипендије и домове; 

 

Срдић Ћировић Адријана Послови заштите особа са инвалидитетом и исплате 
права из области борачко-инвалидске заштите 

води управни поступак из области признавања права на 
бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на 
јавним паркиралиштима за паркирање возила особа са 
инвалидитетом и издавања паркинг карте за особе са 
инвалидитетом 

Бојана Девић и Тепавчевић Милица Послови породиљског одсуства предузима радње и врши послове из области друштвене 
бриге о деци (родитељски додатак, породиљска одсуства) 

Васовић Дамјановић Радмила Послови борачко-инвалидске заштите води управни поступак из области борачко-инвалидске 
заштите 

 Ковач Милева Повереник Комесаријата за избеглице и миграције води управни поступак из области утврђивања и престванка 
својства избеглог/прогнаног лица,  

 

Ђајић Душица Послови друштвене бриге о деци води управни поступак, одлучује у управним стварима, 
предузима радње и врши послове из области друштвене 
бриге о деци 

Шљукић Биљана Шеф Одсека за јавне набавке учествује у спровођењу поступака јавних набавки 

Ђоровић Милица Послови јавних набавки учествује у спровођењу поступака јавних набавки 



 

 

 

 

 

 

 

 

Милићевић Јелена Послови јавних набавки и послови писања пројеката 
финансираних из ЕУ фондова 

учествује у спровођењу поступака јавних набавки 

Зорић Предраг Послови јавних набавки и набавки наруџбеницом учествује у спровођењу поступака јавних набавки 

  доноси решења о утврђивању локалних изворних прихода 
општине 

Томишић Бранка Шеф одсека за комунално-стамбене и имовинско-
правне послове 

води управни поступак по захтевима за исељења, као и 
извршење принудног исељења 

Калезић Пиндовић Добрила 

Марјановић Ирена 

Имовинско-правни послови решава у управним стварима које се односе на 
експропријацију и изузимање грађевинског земљишта као и 
деекспропријацију и поништавање правоснажних решења о 
изузимању грађевинског земљишта,   

Чизмар Александра Шеф Одсека за урбанизам, грађевинарство и 
обједињену процедуру 

води поступак у управним стварима по захтевима из области 
урбанизма, просторног планирања и грађевинарства, 

Иван Лидија 

Драгић Зорица 

Послови из области урбанизма и грађевинарства учествује у поступку обједињене процедуре у поступцима за 
издавање аката у остваривању права на изградњи и 
коришћењу објеката 

Јешевић Емина Шеф Одсека за заштиту животне средине води поступак издавања интегрисане дозволе  

води поступак издавања дозвола за управљање отпадом  

води поступак издавања дозвола за управљање амбалажним 
отпадом 


