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ЛИСТА 

 
запослених у Управи Градске општине Савски венац, који имају овлашћења за вођење 
управног поступка, одлучивање у управној ствари и предузимање радњи у поступку, у 
складу са чланом 39. Закона о општем управном поступку (''Сл. гласник РС'', бр. 18/2016 и 
95/2018) 

Име и презиме Одељење Послови Овлашћење 

Сушић Марија Одељење за општу 
управу 

начелник Одељења за 
општу управу 

вођење управног 
поступка и 
одлучивање у 
управној ствари 

Огњановић 
Љиља 
 

Одељење за општу 
управу 

шеф Одсека за послове 
писарнице 
 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Драгица Илић - 
Велимировић 

Одељење за општу 
управу 

саветник за послове правне 
помоћи 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Софија Пашић Одељење за општу 
управу 

саветник за послове 
управљања људским 
ресурсима и ажурирања 
бирачког списка 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Јелена Ристић Одељење за општу 
управу 

млађи саветник за  послове 
управљања људским 
ресурсима 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи у 
управним стварима 

Ана Божовић Одељење за општу 
управу 

млађи саветник за  послове 
ажурирања бирачког 
списка и административне 
послове 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 



Јована 
Валентић 

Одељење за општу 
управу 

млађи саветник за  послове 

ажурирања бирачког 
списка и административне 
послове 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Јанковић 
Мирјана 

Одељење за 
финансије 

начелник Одељења за 
финансије 

вођење управног 
поступка и 
одлучивање у 
управној ствари       

Лучић Лазар 
 

Одељење за 
финансије 

шеф Одсека за буџет и 
трезор 
 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Капичић Нада 
 

Одељење за 
финансије 

шеф Одсека за финансије  
 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Зоран 
Станковић 

Одељење за 
друштвене 
делатности 

самостални саветник за 
управно-правне послове 
борачко-инвалидске 
заштите 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Снежана 
Николић 

Одељење за 
друштвене 
делатности 

повереник Републичког 
комесаријата за послове са 
избеглицама 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Наташа 
Жељски 

Одељење за 
друштвене 
делатности 

млађи саветник за 
административне послове 
за културу 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Невена 
Суботић 

Одељење за 
друштвене 
делатности 

млађи саветник за 
материјално-финансијске 
послове у области борачко-
инвалидске заштите 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Пантић 
Јулијана 
 

Одељење за 
друштвене 
делатности 

саветник за 
административне послове 
за потребе лица са 
посебним потребама 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Кажић 
Неда 
 

Одељење за 
имовинско-правне 
и стамбене 
послове 

начелник Одељења за 
имовинско-правне и 
стамбене послове 

вођење управног 
поступка и 
одлучивање у 
управној ствари  



Мадић 
Нада 
 

Одељење за 
имовинско-правне 
и стамбене 
послове 

Шеф Одсека за имовинско-
правне послове 
 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Јовановић 
Предраг 
 

Одељење за 
имовинско-правне 
и стамбене 
послове 

саветник за стамбене 
послове 
 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Брадонић 
Дубравка 
 

Одељење за 
имовинско-правне 
и стамбене 
послове 

саветник за послове 
вођења збирки и исправа 
 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима  

Фурјановић  
Дејан 
 

Одељење за 
грађевинске и 
комуналне 
послове 

начелник Одељења за 
грађевинске и комуналне 
послове 

вођење управног 
поступка и 
одлучивање у 
управној ствари 

Зечевић 
Маја 
 

Одељење за 
грађевинске и 
комуналне 
послове 

самостални саветник за 
послове регистратора 
обједињене процедуре и 
управно-правне послове 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Ђековић Ивана 
 

Одељење за 
грађевинске и 
комуналне 
послове 

грађевински и комунални 
послови  
 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Ћирић Ивана Одељење за 
грађевинске и 
комуналне 
послове 

грађевински и комунални 
послови  
 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Ђокић  
Данијела 
 

Одељење за 
грађевинске и 
комуналне 
послове 

грађевински послови 
 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Сивац Дино Одељење за 
грађевинске и 
комуналне 
послове 

комунални послови 
 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Џудовић 
Милутин 

Одељење за 
грађевинске и 
комуналне 
послове 

комунални послови 
 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Станојевић  
Дуња 
 

Одељење за 
грађевинске и 
комуналне 

саветник за управно-правне 
послове 
 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 



послове у управним стварима 

Шибалић 
Марина 
 
 

Одељење за 
озакоњење 
објеката и 
инспекцијске 
послове 

Начелник Одељења за 
озакоњење објеката и 
инспекцијске послове 
 

вођење управног 
поступка и 
одлучивање у 
управној ствари  

Којић Зорица 
 

Одељење за 
озакоњење 
објеката и 
инспекцијске 
послове 

комунални инспектор 
 

вођење управног 
поступка и 
одлучивање у 
управној ствари  

Маленов 
Душица 
 

Одељење за 
озакоњење 
објеката и 
инспекцијске 
послове 

комунални инспектор 
 

вођење управног 
поступка и 
одлучивање у 
управној ствари  

Прпић Сретна 
 

Одељење за 
озакоњење 
објеката и 
инспекцијске 
послове 

комунални инспектор 
 
 

вођење управног 
поступка и 
одлучивање у 
управној ствари  

Веселинов 
Милан 
 

Одељење за 
озакоњење 
објеката и 
инспекцијске 
послове 

комунални инспектор 
  
 

вођење управног 
поступка и 
одлучивање у 
управној ствари  

Вучинић-
Чанковић 
Светлана 

Одељење за 
озакоњење 
објеката и 
инспекцијске 
послове 

саветник за техничке 
послове из области 
озакоњења објеката 

вођење управног 
поступка и  
предузимање радњи  
у управним стварима 

Драган Атлагић Одељење за 
озакоњење 
објеката и 
инспекцијске 
послове 

млађи саветник за 
комунално-техничке 
послове 

вођење управног 
поступка и  
предузимање радњи  
у управним стварима 

Миленко 
Недић 

Одељење за 
озакоњење 
објеката и 
инспекцијске 
послове 

саветник за управно-правне 
послове 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 



 

Невена 
Пиваљевић 

Одељење за 
озакоњење 
објеката и 
инспекцијске 
послове 

млађи саветник за управно-
правне послове 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Настић 
Владимир 
 

Одељење за 
пројекте развоја 

начелник Одељења за 
пројекте развоја 

вођење управног 
поступка и 
одлучивање у 
управној ствари 

Мрвић 
Миленко 
 

Одељење за 
пројекте развоја 

шеф Одсека за 
инвестиционе пројекте 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Стијепчић 
Душан 
 

Одељење за 
пројекте развоја 

шеф Одсека за комуналне 
делатности и заједничке 
послове 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима  

Јелена 
Ћурувија 

Одељење за 
пројекте развоја 

самостални саветник за 
правне послове 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Стефан 
Ћетковић 

Одељење за 
пројекте развоја 

саветник на пословима за 
инвестиционе пројекте 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 

Јокић 
Ивана 
 

Одељење за јавне 
набавке 

начелник Одељења за јавне 
набавке  
 

вођење управног 
поступка и 
одлучивање у 
управној ствари  

Цветковић  
Ивана 
 

Одељење за јавне 
набавке 

саветник за послове јавних 
набавки 
 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима  

Тања Савић 
 

Одељење за 
скупштинске 
послове 
 

начелник Одељења за 
скупштинске послове 
 

вођење управног 
поступка и 
одлучивање у 
управној ствари 

Снежана 
Микавица 

Одељење за 
скупштинске 
послове 
 

саветник за скупштинске 
послове 

вођење управног 
поступка и 
предузимање радњи 
у управним стварима 



Листу објавити на огласној табли ГО Савски венац и на интернет сајту ГО Савски венац. 

                                                                                              
         НАЧЕЛНИЦА 

                                                                                       УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                 САВСКИ ВЕНАЦ 

 
                                                                                      Александра Кузмановић, дипл. правница 

 


