
 
Република Србијa 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Оџаци 

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ ОЏАЦИ 

НАЧЕЛНИК 

Број: 03-19-109/2021-02 

Дана: 01.08.2021. године 
 

 
На основу члана 39. став 1 и 2. Закона о општем управном поступку („ Службени 

гласник РС” брз 8/2016 и 95/2018 — аутентично тумачење), члана 84. став З, и члана 86. Став 
2, Закона о државној управи ( „ Службени гласник РС” број 79/2005, 101/2007, 95/2010, 
99/2014, 47/2018 и 30/2018 - др закон) и члана 4. став 7 Закона о запосленима у Аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( „Службени гласник РС” број 21/2016 и 
113/2017), начелник Општинске управе Општине Оџаци досноси 
 

РЕШЕЊЕ  

о овлашћењу службеника за вођење управног поступка и 

одлучивању у управном поступку 

 

 I 

Овлашћена лица Одељења за општу управу: 

Љубомир Белић, руководилац Одељења за опште послове; 

Богданка Илић, шеф одсека за матичне канцеларије; 

Ведрана Чојановић, извршилац на пословима за радне односе; 

Бранислава Ристић, матичар у МК Оџаци; 

Госпа Кнежевић, матичар у МК Српски Милетић. 

Мирјана Вајагић, матичар у МК Ратково 

    II 

Овлашћена лица Одељења за финансије и јавне приходе  

Војислава Бељански, шеф одсека за трезор 

Никола Блануша, извршилац на пословима праћења наплате локалних јавних прихода 

Стеван Цвјетковић, порески контролор за утврђивање локалних јавних прихода 

Марко Кнежевић, послови буџета-програмски буџет 

Милица Бараћ, шеф одсека за принудну наплату и пореско рачуноводство 

Мирко Илић, шеф одсека за утврђивање, контролу и наплату локалних јавних прихода 

Владимир Зец, порески инспектор за правна и физичка лица 



Саша Недељковић, руководилац Одељења за финансије и јавне приходе 

Игор Спасић, инспектор наплате локалних јавних прихода 

Михајло Сујер, Послови буџета-програмски буџет 

Александар Тодоровић,послови трезора-планирање,евидентирање и праћење имовине-

непокретности,покретних ствари и залиха 

Невена Савић Китановић, послови интерног контролора 

Јелена Бабић, послови трезора 

Никола Павлица, шеф одсека за буџет 

Данка Димитријевић, извршилац на пословима у области пољопривреде 

Светлана Тојага, извршилац на пословима у области пољопривреде 

 

  III 

 

Овлашћена лица Одељења за урбанизам стамбено комуналне и имовинско 

правне послове  

Зорица Карановић, шеф одсека за грађевинарство и имовинско-правне послове 

Петар Шкундрић, извршилац на пословима заштите животне средине 

Татјана Стаменковић, руководилац Одељења за  урбанизам, стамбено-комуналне и 

имовинско-правне послове 

Светлана Јовановић, извршилац на пословима обједињене процедуре и озакоњења 

Александра Костић, извршилац на имовинско-правним пословима – регистратор 

стамбених заједница 

Љиљана Николић,извршилац на имовинско-правним пословима II 

 

    IV 

 

Овлашћена лица Одељења за друштвене делатности  

Јадранка Вујновић, послови општи и финансијски у области друштвених делатности 

Слободан Свиленковић, шеф одсека за друштвене делатности 

Јасна Бркљач, послови социјалне заштите 

Весна Рајачић, руководилац Одељења за друштвене делатности 

 

 V 

 

Овлашћена лица Одељења за инспекцијске послове и заштиту животне средине 

: 

 

Снежана Ракић Спасојевић, грађевински инспектор 

Теодора Јаковљевић, инспектор за заштиту животне средине 

Ненад Ћуић, инспектор за спорт 

Данијела Лазор, просветни инспектор 

Миливој Јовкић, комунални инспектор 

 

      VI 

 



Овлашћена лица Одељења за инвестиције  

Јелена Чучковић, енергетски менаџер 

Марко Перишић, извршилац на пословима локално-економског развоја 

Петар Смишек, извршилац на пословима у области инвестиција и саобраћаја 

Дамир Томчић, извршилац на пословима инвестиција 

Милица Јевтић, извршилац на пословима инвестиција 

 

 VII 

 

Овлашћена лица Службе за јавне набавке 

 Бранка Лончар, послови јавних набавки II 

 Вишња Хајду, послови јавних набавки I 

 

 VIII 

 

Овлашћена лица Службе за правну помоћ 

Драган Ковачевић, шеф службе за правну помоћ 

 IX 

Овлашћена лица на посебним радним местима изван састава основних унутрашњих 

јединица: 

 

Невенка Стокућа, буџетски инспектор, 

Марина Арсић, интерни ревизор. 

 

                                                                     X 

 

Решење објавити на огласној табли Општинске управе Општине Оџаци и на интернет 

страници Општине Оџаци. 

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 

 

 

                                                                    Дипл правник Бојан Свилар 


