
Службена лица овлашћена за одлучивање у управним поступцима 

 

  

Александра Дамњановић државни секретар 

Биљана Вуксановић државни секретар 

Милана Ракић државни секретар 

Биљана Поповић државни секретар 

Емеше Урбан Лалић државни секретар 

Енес Бухић државни секретар 

Анита Димоски помоћник министра 

Даница Ускоковић помоћник министра 

Тамара Делић помоћник министра 

Верица Јечменица помоћник министра 

Ђорђе Милић помоћник министра 

Вељко Ковачевић помоћник министра 

Александар Адамовић помоћник министра 

Милан Петровић помоћник министра 

Бранислав Поповић помоћник министра 

Милена Вујисић секретар Министарства 

Бранислав Гинић радно место за стручне послове 

унутрашње пловидбе Лучке капетаније 

Прахово 

Драган Букатаревић радно место за стручне послове 

безбедности унутрашње пловидбе Лучке 

капетаније Кладово 

Златко Арсић шеф Лучке капетаније Велико Градиште 

Бранислав Милешић шеф Лучке капетаније Смедерево 

Милан Николић шеф Лучке капетаније Београд 

Видоје Бајић шеф Лучке капетаније Панчево 

Стеван Живановић шеф Лучке капетаније Сремска Митровица 

Драго Вујиновић шеф Лучке капетаније Сента 

Мирослав Чинчурак шеф Лучке капетаније Нови Сад 

Ивица Бутурић  радно место за стручне послове 

безбедности пловидбе Лучке капетаније 

Тител  

Срђан Катанић шеф Лучке капетаније Бездан 

Урош Стојковић   радно место за послове безбедности 

унутрашње пловидбе Лучке капетаније 

Апатин 

Божидар Јагодић начелник Одељења за инспекцијске 

послове безбедности пловидбе 

Драган Гавриловић  руководилац Групе - инспектор 

Радомир Јањић инспектор безбедности пловидбе 

Блаженка Ралић руководилац Групе - инспектор 



Милан Станковић инспектор безбедности пловидбе 

Дејан Николић инспектор безбедности пловидбе 

Сава Мијатовић инспектор безбедности пловидбе 

Милан Жарковић  начелник Одељења републичке инспекције 

за друмски саобраћај 

Биљана Витковац Јанковић шеф Одсека - инспектор 

Никола Узелац републички инспектор за друмски 

саобраћај 

Татјана Милорадовић републички инспектор за друмски 

саобраћај 

Бранислав Петковић руководилац Групе - инспектор 

Новица Антић републички инспектор за друмски 

саобраћај 

Јован Илић републички инспектор за друмски 

саобраћај 

Драгутин Летић руководилац Групе - инспектор 

Милан Николић републички инспектор за друмски 

саобраћај 

Миодраг Репацки руководилац Групе - инспектор 

Бобан Вујић руководилац Групе - инспектор 

Дарко Митровић руководилац Групе - инспектор 

Лидија Љушић републички инспектор за друмски 

саобраћај 

Љубиша Петров руководилац Групе - инспектор 

Саша Драгановић начелник Одељења републичке инспекције 

за државне путеве 

Владан Бранковић руководилац Групе - инспектор 

Љубиша Радојевић руководилац Групе - инспектор 

Марко Саковић републички инспектор за државне путеве 

Милена Нинић републички инспектор за државне путеве 

Катарина Момчиловић републички инспектор за железнички 

саобраћај за област железничких возила 

Саша Тирнанић републички инспектор за железнички 

саобраћај за област енергетике 

Зоран Ђелов начелник Одељења републичке 

урбанистичке инспекције 

Мирослав Поповић руководилац Групе - инспектор 

Драгана Василић републички урбанистички инспектор 

Драган Митић републички урбанистички инспектор 

Гордан Миленковић републички урбанистички инспектор 

Весна Руменић начелник Одељења републичке 

грађевинске инспекције 

Драган Ђорђевић шеф Одсека - инспектор 

Бранислав Стоиловић републички грађевински инспектор 

Гордана Јовановић републички грађевински инспектор 



Јелена Милосављевић шеф Одсека - инспектор 

Јелена Ерац републички грађевински инспектор 

Милијана Мољевић републички грађевински инспектор 

Бранислава Крушић републички грађевински инспектор 

Марија Арсић републички грађевински инспектор 

Соња Фирст руководилац Групе - инспектор 

Лидија Кезић републички грађевински инспектор 

Јасминка Гуска начелник Одељења републичке комуналне 

инспекције 

Снежана Лакушић републички комунални инспектор 

Оливера Марковић републички комунални инспектор 

Ивана Памучар републички комунални инспектор 

Сњежана Настовић републички комунални инспектор 

Верица Стефановић републички комунални инспектор 

Мирко Илић републички комунални инспектор 

Владо Богићевић начелник Одељења за инспекцијске 

послове транспорта опасне робе 

Марко Анџић инспектор за транспорт опасне робе 

Радмила Стојиловић инспектор за транспорт опасне робе 

Дејан Старчевић инспектор за транспорт опасне робе 

  

Службена лица овлашћена за предузимање појединих радњи у управним поступцима 

пре доношења решења 

  

Сектор за водни транспорт и безбедност пловидбе 

  

Јелена Софрић начелник Одељења за водни саобраћај 

Ивана Кунц начелник Одељења за послове лучких 

капетанија 

Милован Степанов руководилац Групе за унутрашњу 

пловидбу 

Ирена Коњевић  руководилац Групе за пројекте речне 

транспортне инфраструктуре и 

међународну сарадњу 

Предраг Јевремовић руководилац Групе за поморску пловидбу 

Невена Гајић радно место за развој речне 

инфраструктуре 

Бојана Јеврић Мраковић радно место за стручне послове уписа 

бродова 

Бранислав Маџовић радно место за стручне послове 

унутрашње пловидбе Лучке капетаније 

Панчево 

Зоран Бошњак радно место за стручне послове 

унутрашње пловидбе Лучке капетаније 

Нови Сад 



Сектор за ваздушни саобраћај и транспорт опасне робе 

  

Бојан Миљковић шеф Одсека за транспорт опасне робе 

Светлана Аџемовић руководилац Групе за нормативне и 

међународне послове у ваздушном 

саобраћају 

Слађана Костић радно место за обављање послова 

организације поступака именовања тела за 

оцењивања усаглашености 

Ана Сеничић радно место за обављање послова 

лиценцирања центара за обуку учесника у 

транспорту опасне робе 

Зоран Васић радно место за обављање управних 

послова у транспорту опасне робе 

Јелена Словић радно место за нормативне послове у 

ваздушном саобраћају 

Сектор за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја 

  

Александар Рајић шеф Одсека за лиценцирање и 

сертификацију у друмском саобраћају 

Данијела Ђикановић радно место за студијско-аналитичке и 

управне послове испуњености услова за 

приступ професији у друмском превозу  

Ђурђа Почуча радно место за студијско-аналитичке и 

управне послове утврђивања испуњености 

услова за обављање друмског саобраћаја  

Оливера Ђорђевић радно место за управне послове из области 

друмског саобраћаја 

Здравко Смиљанић радно место за стручно-оперативне 

послове  

Милош Марковић радно место за стручно-оперативне 

послове  

Андреја Станковић радно место за управне послове из области 

друмског саобраћаја  

Данијела Стаменковић радно место за управне послове из области 

друмског саобраћаја  

Слободан Стојановић радно место за управне послове из области 

друмског саобраћаја  

Владимир Стефановић радно место за студијско-аналитичке и 

управне послове утврђивања испуњености 

услова за обављање друмског саобраћаја  

Миодраг Кркаловић шеф Одсека за превоз путника у друмском 

саобраћају 

Оливера Дурлевић радно место за послове домаћег превоза 

путника  



Татјана Рашета  радно место за управно-правне послове из 

области превоза путника у друмском 

саобраћају 

Бранкица Иветић радно место за послове међународног 

превоза путника 

Бојан Дубовина радно место за послове међународног 

превоза путника  

Јована Марковић радно место за послове међународног 

превоза путника 

Ена Богдановић радно место за послове међународног 

превоза путника 

Јована Весић  радно место за послове међународног 

превоза путника 

Бојана Млађеновић радно место за послове међународног 

превоза путника 

Оливера Ђокић  радно место за послове међународног 

превоза терета 

Милица Кнежевић радно место за административно-

статистичке послове 

Милан Марчетић радно место за административно-

статистичке послове  

Александар Шушић радно место за административно-

статистичке послове  

Мирјана Илић руководилац Групе за одржавање путева 

Соња Рогић послови техничког регулисања саобраћаја 

Сектор за грађевинске послове, спровођење обједињене процедуре и озакоњење 

  

Милица Негић начелник Одељења за обједињену 

процедуру 

Дијана Зуберовић радно место за имовинско-правне послове у 

поступку издавања грађевинских и 

употребних дозвола и решења о одобрењу 

извођења  радова за која се не издаје 

грађевинска дозвола 

Маријана Васић радно место за контролу техничке 

документације у поступку издавања 

грађевинских, привремених грађевинских  

дозвола и решења за изградњуобјеката и 

извођење радова за које се не издаје 

грађевинска дозвола 

Ивана Ђенадија радно место за контролу техничке 

документације у поступку издавања 

грађевинских, привремених грађевинских  

дозвола и решења за изградњуобјеката и 

извођење радова за које се не издаје 

грађевинска дозвола 



Петар Туфегџић радно место за координацију рада 

ревизионе комисије и контролу техничке 

документације у поступку издавања 

употребних дозвола 

Радмила Вељковић шеф Одсека за озакоњење нелегално 

изграђених објеката, издавање лиценци, 

нормативне послове и аналитику 

Марија Пижула радно место за послове y области 

озакоњења објеката 

Марко Миленковић радно место за послове y области 

озакоњења објеката 

Максим Кићовић радно место за праћење процеса 

озакоњења, програма и плана пописа 

Ђорђе Живанић руководилац Групе за утврђивања 

испуњености услова за издавањелиценци за 

израду техничке документације и грађење 

објеката за које дозволу издаје 

министарство односно аутономна 

покрајина 

Татјана Ивковић радно место за координацију стручно-

оперативних послова у поступку 

утврђивања испуњености услова за 

издавање лиценци за израду техничке 

документације и грађење објеката за које 

дозволу издаје министарство односно 

аутономна покрајини 

Јелена Вујанац руководилац Групе за нормативне послове 

и аналитику у области планирања и 

изградње 

Зорица Милосављевић радно место за стручно-оперативне послове 

у поступку утврђивања испуњености 

услова за издавање лиценци за израду 

техничке документације и грађење објеката 

за које дозволу издаје министарство 

односно аутономна покрајина 

Данијела Живковић радно место за анализу и планирање 

Нена Живанић радно место за анализу и планирање 

Сектор за инспекцијски надзор 

  

Бојана Јовановић радно место за правне и административне 

послове у области инспекцијских 

послова          

Весна Гузијан радно место за правне и административне 

послове из области инспекције за друмски 

саобраћај 



Сектор за стамбену и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску 

ефикасност 

  

Иван Ђорђевић   радно место за студијско аналитичке 

послове и вођење  

Данијела Пршић   радно место за израду и имплементацију 

прописа за грађевинске производе изван 

обухвата хармонизованих европских 

прописа (нехармонизована област) и за 

стручно-оперативне послове у поступку 

признавања иностраних исправа и знакова 

усаглашености 

Секретаријат 

Милена Ковачевић начелник Одељења за буџет и финансијско 

управљање 

Маријана Марковић руководилац Групе за анализу буџета и 

буџетско рачуноводство 

Катарина Денић радно место за буџетско рачуноводство 

Бојана Јанковић радно место за праћење, планирање и 

анализу извршења буџета 

Мила Ћирић руководилац Групе за реализацију 

пројеката 

Јулија Перић радно место за финансијску 

реализацију  пројеката 

Тијана Борозан Драгаш радно место за финансијску 

реализацију  пројеката 

Соња Љујић радно место за стручну подршку 

реализације пројеката 

Весна Стојановић шеф Одсека за финансијско-материјалне 

послове 

Данијела Илић радно место за финансијско-материјалне 

послове 

Данијела Жалац радно место за обраду финансијско-

рачуноводствене   документације 

Јасна Боришић радно место за евиденцију материјалног 

пословања 

Марија Максимовић радно место за оперативне послове 

Габријела Вучелић радно место за оперативне послове 

Луција Девић начелник Одељења за правне, кадровке и 

опште послове 

Радмила Матић руководилац Групе за кадровске послове, 

послове развоја и управљање кадровима и 

евиденционе послове 

Бранислав Вучковић шеф Одсека за правне послове 



Мелита Мићковић радно место за правне и аналитичке 

послове 

Александра Вујачић радно место за поступање по захтевима за 

приступ информацијама од јавног значаја, 

заштиту података о личности и израду 

плана интегритета 

Одељење за управне и управно-надзорне послове 

  

Звездана Савић  начелник Одељења за управно надзорне 

послове у области урбанизма и 

грађевинарства 

Александар Димић радно место за управно надзорне послове у 

седишту министарства у Београду 

Радмила Копривица радно место за управно надзорне послове у 

седишту министарства у Београду 

Мирјана Перовић радно место за управно надзорне послове у 

Златиборском управном окугу 

Небојша Петковић руководилац Групе за управно надзорне 

послове у Нишавском управном округу 

Зорица Вељовић радно место за управно надзорне послове у 

Рашком управном округу  

Јулија  Ђорђевић радно место за управно надзорне послове у 

Јабланичком управном округу 

 


