
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ГРАД КРУШЕВАЦ  

ГРАДСКА УПРАВА  

Број: 113-1-328/IV-18  
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Крушевац  

  

  

                       На основу члана 39 тачка 4 Закона о општем управном поступку 

(„Сл.гласник.РС“ бр.18/2016), Градска управа града Крушевца објављује              
  

  

СПИСАК  

  

ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА  

КРУШЕВЦА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА И ЗА  

ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ПРЕ ДОНОШЕЊА РЕШЕЊА У  

ОДРЕЂЕНИМ УПРАВНИМ ОБЛАСТИМА  

  

  

  

I – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ   

  

  

Редни 

број  
Име и презиме  Радно место  Овлашћење  Телефон  

1  Данијела Пиндовић  Шеф службе за 

грађанска стања и 

месне канцеларије 

звање саветник  

Води управни 

поступак и одлучује у 

одређеним управним 

стварима из области 

грађанских стања и 

то:промена личног 

имена,исправка 

података у матичним 

књигама,накнадни 

уписи у матичним 

књигама  

037/414-827  



2  Светлана Марковић  Радно место за 

нормативне и 

управне послове 

звање саветник  

Води управни 

поступак и одлучује у 

одређеним управним 

стварима из области 

грађанских стања и 

то:промена личног 

имена,исправка 

података у матичним 

књигама,накнадни 

уписи у матичним 

књигама  

037/414-728  

 

3  Јасмина Лапчевић  За послове 

ажурирања бирачког 

списка звање 

сарадник  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

и то:упис,брисање и 

измена података у 

Јединственом 

бирачком списку  

037/414-727  

4  Зорица Остојић  Матичар за матично 

подручје Крушевац 

звање виши 

референт  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области грађанских 

стања  

037/414-729  

5  Владимир Карић  Заменик матичара 

за матично подручје 

Крушевац звање 

млађи саветник  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области грађанских 

стања  

037/429-007  

6  Оља Миловановић  Заменик матичара 

за матично подручје 

Крушевац звање 

виши референт  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области грађанских 

стања  

037/414-730  



7  Весна Младеновић  Заменик матичара 

за матично подручје 

Крушевац звање 

виши референт  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области грађанских 

стања  

037/414-729  

8  Бранка Лалић  Заменик матичара 

за матично подручје 

Крушевац звање 

виши референт  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним  

037/414-728  

 

   стварима у области 

грађанских стања  
 

9  Аница Јовановић  Заменик матичара 

за матично подручје 

Крушевац звање 

виши референт  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области грађанских 

стања  

037/414-730  

10  Јасна Глишић  Заменик матичара 

за матично подручје 

Крушевац звање 

виши референт  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области грађанских 

стања  

037/414-731  

11  Зоран Ракић  Матичар за матично 

подручје Коњух 

звање виши 

референт  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области грађанских 

стања  

037/3875-101  



12  Ана Јовановић  Матичар за матично 

подручје Јасика 

звање млађи 

саветник  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области грађанских 

стања  

037/671-101  

13  Драги Васић  Заменик матичара 

за матично подручје 

Јасика звање виши 

референт  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области грађанских 

стања  

037/671-101  

14  Зоран Пршић  Матичар за матична 

подручја Читлук  и 

Пепељевац звање 

виши референт  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области грађанских 

стања  

037/692-874  
037/644-086  

15  Тома Стефановић  Заменик матичара 

за матична подручја  
Читлук и и 

Пепељевац звање 

виши референт  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области грађанских 

стања  

037/692-874  
037/644-086  

16  Мила Јевтић  Матичар за 

матично подручје 

Велики Купци 

звање сарадник  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области грађанских 

стања  

037/884-106  



17  Зоран Митић  Заменик матичара за 

матично подручје 

Велики Купци 

звање виши 

референт  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области грађанских 

стања  

037/884-106  

18  Биљана Гајић  Матичар за матично 

подручје Дворане 

звање виши 

референт  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области грађанских 

стања  

037/698-105  

19  Миломир Панић  Заменик матичара 

за матично 

подручје Дворане 

звање виши 

референт  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области грађанских 

стања  

037/698-105  

20  Верољуб Ивановић  Матичар за матично 

подручје Велики 

Шиљеговац звање 

виши референт  

Предузимање радњи у 

првостепеном 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области грађанских 

стања  

037/851-330  

  

  

  

II – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ,ПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

  

Редни 

број  
Име и презиме  Радно место  Овлашћење  Телефон  



21  Милица Стефановић  Заменик 

начелника 

одељења звање 

самостални 

саветник  

Предузимање радњи у 
првостепеном 

управном поступку 
пре доношења решења 

када се одлучује у 
управним стварима у 

области отуђења и 
допуне решења о 

додели грађевинског 
земљишта и давања у  
закуп локација за 

постављање мањих 

монтажних и других 

покретних објеката и 

уређаја на јавним 

површинама као и у 

поступцима 

утврђивања јавног 

интереса.  

037/414-724  

22  Мирјана Николић  Управни послови и 
стручни послови у 

области туризма  
звање сарадник  

  

Предузимање радње у 
првостепеном 

управном поступку 
пре доношења решења 

када се одлучује у 
управним стварима у 

области туризма 

приликом 
категоризације 

објеката.   
  

037/414-723  

23  Слађана Милић  Шеф службе за 

заштиту 

животне средине 

звање саветник  

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање  у 
управним стварима у 

области заштите 
животне средине.   
  

037/414-722  

24  Драгана Ивановић  Управни послови из 

области заштите 

животне средине и 

управљање отпадом 

звање саветник  

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање  у 
управним стварима у 

области заштите 
животне средине.   
  

037/414-722  



25  Момо Бојовић  Управни послови из 

области заштите 

животне средине и 

управљање отпадом 

звање саветник  

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање  у 
управним стварима у 

области заштите 
животне средине.   
  

037/414-722  

26  Данијела  
Милисављевић  

Шеф службе за 

пољопривреду и 

водопривреду звање 

саветник  

Вођење  управног 

поступка и 
одлучивање у 

управним стварима у 
области 

пољопривреде и 

водопривреде.   
  

037/414-726  

27  Ана Ерац Басурић  Управни послови у 

области 

пољопривреде и 

водопривреде звање 

саветник  

Вођење  управног 

поступка и 
одлучивање у 

управним стварима у 
области 

пољопривреде и 
водопривреде.   
  

037/414-726  

28  Весна Михајловић  Управни послови у 

области 

пољопривреде  

звање млађи 

саветник  

Вођење  управног 

поступка и 

одлучивање у 

управним стварима у 

области 

пољопривреде.  

037/414-726  

29  Ненад Нешић  Управни послови у 

области 

пољопривреде  

звање млађи 

саветник  

Вођење  управног 

поступка и 

одлучивање у 

управним стварима у 

области 

пољопривреде.  

037/414-726  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

III – ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ  

  

  

  

Редни 

број  
Име и презиме  Радно место  Овлашћење  Телефон  

30  Данијела Живановић  Начелник Одељења 

за 

стамбенокомуналне 

и имовинско-

правне послове 

звање самостални 

саветник  

Вођење управног 

поступка и 
одлучивање у 

управним стварима 
приликом доношења 

решења о упису 
стамбених заједница у 

регистар стамбених 
заједница.  
  

037/414-721  



31  Мирослава Шиндић  Шеф Службе за 

имовинско-правне 

послове  звање 

самостални 

саветник  

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање у 
управним стварима 

приликом доношења 
решења о утврђивању 

земљишта за редовну 
употребу, решења о 

престанку и 
утврђивању права 

коришћења на 
грађевинском 

земљишту, решења о 
отуђењу грађевинског 

земљишта из јавне 
својина града 

Крушевца, решења о 
прибављању и 

отуђењу 

непокретности у јавну 
својину града 

Крушевца, решења о 
експропријацији и 

поништају решења о 
експропропријацији, 

решења о претварању 
права коришћења у 

право својине на 
грађевинском 

земљишту са 
накнадом.  
  

037/414-717  

 



32  Бранко Димитријевић  Управни послови 

звање саветник  
Вођење управног 
поступка и 

одлучивање у 
управним стварима 

приликом доношења 
решења о утврђивању 

земљишта за редовну 
употребу, решења о 

престанку и 
утврђивању права 

коришћења на 
грађевинском 

земљишту, решења о 
отуђењу грађевинског 

земљишта из јавне 
својина града 

Крушевца, решења о 
прибављању и 

отуђењу 

непокретности у јавну 
својину града 

Крушевца, решења о 
експропријацији и 

поништају решења о 
експропропријацији, 

решења о претварању 
права коришћења у 

право својине на 
грађевинском 

земљишту са 
накнадом.  
  

037/414-720  

33  Јасмина Бабић  Шеф Службе за 

стамбенокомуналне 

послове звање 

самостални 

саветник  

Вођење управног 

поступка и 
одлучивање у 

управним стварима 
приликом доношења 

решења о увођењу 
принудне управе у 

стамбене заједнице, 
решења о престанку 

принудне управе у 
стамбеним 

заједницама, решења о 
исељењу бесправно 

усељених лица из 
општинских станова.  
  

037/414-720  



34  Никола Јаневски  Управни послови 

звање саветник  
Вођење управног 

поступка и 

одлучивање у  

037/414-720  

  Служба за 

стамбенокомуналне 

послове  

управним стварима 

приликом доношења 
решења о заузећу 

јавних површина, 
решења о упису 

стамбених заједница у 
регистар стамбених 

зајединица, решење о 
увођењу принудне 

управе у стамбене 
заједнице, решења о 

престанку принудне 

управе у стамбеним 
заједницама.  
  

 

35  Александра Татић  Послови саобраћаја  

звање сарадник 

Служба за 

стамбенокомуналне 

послове  

Предузимање радњи у 

управном поступку 

пре доношења решења 

када се одлучује у 

управним стварима у 

области ауто-такси 

превоза и теретног 

саобраћаја.  

037/414-721  

  

  

III – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

  

  

  

Редни 

број  
Име и презиме  Радно место  Овлашћење  Телефон  

36  Зоран Вешковац  Шеф Службе за 

дечју заштиту  

звање самостални 

саветник  

Вођење управног 

поступка и 
одлучивање у 

управним стварима у 
области дечје заштите.  
  

037/410-911  



37  Раде Бакић  Шеф Службе за 

борачку и 

борачкоинвалидску 

заштиту звање 

саветник  

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање у 
управним стварима у 

области борачке и 
борачко-инвалидске 

заштите.  
  

037/410-910  

38  Биљана Жујковић  Послови 

утврђивања права на 

родитељски и 

дечији додатак  

Вођење управног 

поступка и  

предузимање 

појединих радњи у  

037/410-910  

  звање сарадник 

Служба за дечју 

заштиту  

првостепеном 

управном поступку 

када се одлучује у 
управним стварима у 

области дечје заштите.  
  

 

39  Дубравка Цветковић  Послови утврђивања 

права на 

родитељски и дечији 

додатак звање 

сарадник Служба за 

дечју заштиту  

Вођење управног 

поступка и  
предузимање 

појединих радњи у 
првостепеном 

управном поступку 
када се одлучује у 

управним стварима у 
области дечје заштите.  
  

037/410-910  

  

  

IV – ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНАРСТВО  

  

  

Редни 

број  
Име и презиме  Радно место  Овлашћење  Телефон  

40  Ивана Пајић  Начелник Одељења 

за урбанизам и 

грађевинарство 

звање самостални 

саветник  

Вођење управног 

поступка и 
одлучивање у 

управним стварима у 

области урбанизма и 
грађевинарства из 

надлежности 
Одељења.  
  

037/414-704  



41  Чедомир Бачевић  Шеф Службе за 

обједињену 

процедуру и 

урбанизам и 

регистратор звање 

самостални 

саветник  

Вођење управног 

поступка и 

одлучивање у 

управним стварима 

приликом доношења 

решења о 

грађевинској дозволи, 

решења о одобрењу за 

извођење радова по 

чл.145. Закона о 

планирању и 

изградњи, решења о 

измени решења о 

грађевинској дозволи 

у току градње и  

037/414-703  

 

   решења о употребној 

дозволи.  
  

 

42  Милица Крњевић  Шеф Службе за 

озакоњење  звање 

саветник  

Вођење управног 

поступка и 
одлучивање у 

управним стварима 
приликом доношења 

решења о озакоњењу 
објеката.  
  

037/414-711  



43  Дејан Величковић  Управни послови 

обједињене 

процедуре и 

урбанизма звање 

саветник  

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање у 
управним стварима 

приликом доношења 
решења о  
грађевинској дозволи, 
решења о одобрењу за 

извођење радова по 
чл.145. Закона о 

планирању и 
изградњи, решења о 

измени решења о 
грађевинској дозволи 

у делу инвеститора, 
решења о употребној 

дозволи, решења о 
заузећу јавне 

површине и решења о 

раскопавању јавне 
површине.  
  

037/414-805  

44  Данијела Ђурђевић  Послови 

обједињене 

процедуре звање 

саветник   

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање у 
управним стварима 

приликом доношења 
решења о 

грађевинској дозволи, 

решења о одобрењу за 
извођење радова по 

чл.145. Закона о 
планирању и 

изградњи, решења о 
измени решења о 

грађевинској дозволи 
у току градње и 

решења о употребној 
дозволи.  
  

037/414-715  

45  Јелена Радисављевић  Послови озакоњења 

звање саветник  
Вођење управног 

поступка и 
одлучивање у 

управним стварима 
приликом доношења 

решења о озакоњењу 

објеката.  
  

037/414-716  

  

  



V – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  

  

  

Редни 

број  
Име и презиме  Радно место  Овлашћење  Телефон  

46  Гордана Живановић  Управно-

правни послови 

звање саветник  

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање у 
управним стварима 

када доноси решења 
из области комуналне, 

грађевинске и 
инспекције за заштиту 

животне средине, 
решавање поништаја, 

признавања својства 

странке у поступку.  
  

037/414-709  

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА    

47  Марко Одовић  Главни комунални 

инспектор  звање 

саветник  

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање у 
управним стварима 

када доноси решења 
из области одржавања 

и коришћења 
комуналних објеката 

и других послова у 
оквиру послова 

радног места на које је 
распоређен.  
  

037/421-979 

lok.118  

48  Живомир Лацић  Комунални 

инспектор  звање 

саветник  

Вођење управног 

поступка и 

одлучивање у 

управним стварима 

када доноси решења 

из области одржавања 

и коришћења 

комуналних објеката  

037/421-979 

lok.125 

 

   и других послова у 
оквиру послова 

радног места на које је 

распоређен.  
  

 



49  Горан Милић  Комунални 

инспектор звање 

саветник  

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање у 
управним стварима 

када доноси решења 
из области одржавања 

и коришћења 
комуналних објеката 

и других послова у 
оквиру послова 

радног места на које је 
распоређен.  
  

037/421-979 

lok.115  

50  Дејан Цураковић  Комунални 

инспектор звање 

саветник  

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање у 
управним стварима 

када доноси решења 
из области одржавања 

и коришћења 
комуналних објеката 

и других послова у 
оквиру послова 

радног места на које је 

распоређен.  
  

037/421-979 

lok.118  

51  Драган Петровић  Комунални 

инспектор звање 

саветник  

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање у 
управним стварима 

када доноси решења 
из области одржавања 

и коришћења 
комуналних објеката 

и других послова у 
оквиру послова 

радног места на које је 

распоређен.  
  

037/421-979 

lok.116  

52  Слађана Батрићевић  Комунални 

инспектор звање 

саветник  

Вођење управног 

поступка и 

одлучивање у 

управним стварима 

када доноси решења 

из области одржавања  

037/421-979 

lok.125  

 



   и коришћења 
комуналних објеката 

и других послова у 
оквиру послова 

радног места на које је 
распоређен.  
  

 

53  Бојана Тасић  Комунални 

инспектор звање 

саветник  

Вођење управног 

поступка и 
одлучивање у 

управним стварима 
када доноси решења 

из области одржавања 

и коришћења 
комуналних објеката 

и других послова у 
оквиру послова 

радног места на које је 
распоређен.  
  

037/421-979 

lok.125  

54  Зоран Опачић  Комунални 

инспектор за 

саобраћај и путеве 

звање саветник  

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање у 
управним стварима 

када доноси решења 
која се односе на 

јавни превоз, као и 
решења која се односе 

на одржавање,заштиту 
локалних и 

некатегорисаних 
путева и улица у 

насељима на 
територији града 

Крушевца и других 
послова у оквиру 

послова радног места 

на које је распоређен.  
  

037/421-979 

lok.125  



55  Ненад Аврамовић  Комунални 

инспектор за 

саобраћај и путеве 

звање саветник  

Вођење управног 

поступка и 

одлучивање у 

управним стварима 

када доноси решења 

која се односе на 

јавни превоз, као и 

решења која се односе 

на одржавање,заштиту 

локалних и  

037/421-979 

lok.115  

 

   некатегорисаних 

путева и улица у 
насељима на 

територији града 
Крушевца и других 

послова у оквиру 
послова радног места 

на које је распоређен.  
  

 

56  Миљан Трнавац  Комунални 

инспектор звање 

сарадник  

Вођење управног 

поступка и 
одлучивање у 

управним стварима 
када доноси решења 

из области одржавања 
и коришћења 

комуналних објеката 
и других послова у 

оквиру послова 
радног места на које је 

распоређен.  
  

  

037/421-979 

lok.111  

57  Звездан Вукојевић  Комунални 

инспектор звање 

сарадник  

Вођење управног 

поступка и 
одлучивање у 

управним стварима 
када доноси решења 

из области одржавања 
и коришћења 

комуналних објеката 
и других послова у 

оквиру послова 
радног места на које је 

распоређен.  
  

037/421-979 

lok.111  



58  Горан Милутиновић  Комунални 

инспектор звање 

сарадник  

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање у 
управним стварима 

када доноси решења 
из области одржавања 

и коришћења 
комуналних објеката 

и других послова у 
оквиру послова 

радног места на које је 
распоређен.  
  

037/421-979 

lok.127  

 

59  Љубиша Зрнзевић  Комунални 

инспектор звање 

сарадник  

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање у 
управним стварима 

када доноси решења 
из области одржавања 

и коришћења 
комуналних објеката 

и других послова у 
оквиру послова 

радног места на које је 
распоређен.  
  

037/421-979 

lok.115  

ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА  

60  Мирјана Марјановић 

Новаковић  
Главни 

грађевински 

инспектор  звање 

саветник  

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање у 

управним стварима 
када доноси решења 

из области 
грађевинарства на 

основу овлашћења 
прописаних Законом.  
  

037/414-707 

037/414-708  

61  Дијана Павловић  Грађевински 

инспектор  звање 

саветник  

Вођење управног 

поступка и 
одлучивање у 

управним стварима 

када доноси решења 
из области 

грађевинарства на 
основу овлашћења 

прописаних Законом.  
  

037/414-707 

037/414-708  



62  Марија Ћирковић  Грађевински 

инспектор  звање 

саветник  

Вођење управног 
поступка и 

одлучивање у 
управним стварима 

када доноси решења 
из области 

грађевинарства на 
основу овлашћења 

прописаних Законом.  
  

037/414-707 

037/414-708  

63  Милојица  
Младеновић  

Грађевински 

инспектор  звање 

саветник  

Вођење управног 

поступка и 

одлучивање у 

управним стварима 

када доноси решења 

из области  

037/414-707 

037/414-708  



 

037/414-710 

 

037/414-710 


