
ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
ДИМИТРОВГРАД 

 
 

1. Начелник Општинске управе 
 

Драган Голубов  
Тел.: 010/361-108; лок. 104 

e-mail: nacelnik@dimitrovgrad.rs 
 

1. Руководилац Одељења и послови 
финансијског управљања, контроле и 
планско аналитички послови 

 

 Љиљана Петров 
Тел.: 010/361-108; лок. 113 

e-mail: finansije@dimitrovgrad.rs 

 
2. Послови припреме и извршења 
буџета и главни контиста главне 
књиге трезора  
 

  Упражњено

 
3. Послови материјално 
финансијског књиговодства 
директних корисника, ликвидатор 
и књиговодства основних 
средстава 
 

Душица Димов  
Тел.: 010/361-108; лок. 112 

e-mail: racunovodstvo@dimitrovgrad.rs 

 

4. Информатички послови и 
програмер 
 

 Коља Кузев

Тел.: 010/361-108; лок. 113
e-mail: xkolja@gmail.com

 

5. Послови обрачуна, благајне, 
обрачун плата, накнада и других 
личних прихода  
 

Маријана Виденов 
Тел.: 010/361-108; лок. 112 

e-mail: racunovodstvo@dimitrovgrad.rs 
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6. Шеф Одсека и послови 
утврђивања локалних јавних 
прихода 

 Саша Делчев

Тел.: 010/360-834

e-mail: lpa@dimitrovgrad.rs

 

7. Административно технички 
послови у области локалних јавних 
прихода 
 

 Мија Васов

Тел.: 010/360-834

 

 8. Послови за пољопривреду – 
сточарску производњу, рурални развој и 
заштиту животне средине  

Александар Игов 
Тел.: 010/360-882 

e-mail: aleksandarigov@dimitrovgrad.rs 

 

9. Послови за пољопривреду – биљну 
производњу, пољопривредно земљиште 
и водопривреду  

Ивица Матов 

Тел.: 010/360-882 
e-mail: poljoprivreda@dimitrovgrad.rs 

 

10. Административно –технички  
послови у области пољопривреде 
 

Мелита Стајић 
Тел.: 010/360-882 

e-mail: staicmelita@gmail.com 
 

 

11. Шеф Групе и послови припреме 
годишњег плана јавних набавки 
 

 Наташа Каменов

Тел.: 010/361-108; лок. 120

e-mail: javnabdimitrovgrad@gmail.com
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12. Послови за локални економски 
развој, пројектно планирање и 
послови пореског извршитеља 

 

Саша Манчев 
Тел.: 010/361-108; лок. 123 

e-mail: office@dimitrovgrad.rs 

 

13. Послови за локални економски развој и 
пројектно планирање и преводилац за 
бугарски језик  
 

 Маја Алексов-Методијев

Тел.: 010/361-108; лок. 223

 e-mail: majametodijev@yahoo.com

 

14. Послови за локални економски развој и 
пројектно планирање 
 

 Слободно

 

15. Послови за локални економски развој и 
пројектно планирање и преводилац 
енглеског језика  
 

 Слободно

 

16. Послови канцеларије за ЛЕР и 
финансијско-рачуноводствени послови  
 

Јованка Петров 
Тел.: 010/361-108; лок. 123 

petrovjovanka@gmail.com 
 

17. Руководилац Одељења 
ипослови обједињене процедуре, 
(издавање локацијских услова) и 
информације о локацији 

Васка Ђокић  
Тел.: 010/361-108; лок. 108 

e-mail: gradjevinskoodelenje@dimitrovgrad.rs 

 

18. Послови просторног и 
урбанистичког планирања 
 

Радмила Иванов 
Тел.: 010/361-108; лок. 108 

e-mail: objedinjenaprocedura@dimitrovgrad.rs 
 

19. Послови  обједињенепроцедуре 
и озакоњења објеката 
 

Гордана Ранчев 
Тел: 010/361-108; лок. 108 

e-mail: gordana.nikolovrancev@gmail.com 
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20. Имовинско - правни послови и 
одлучивање о захтевима за 
одобравање бесплатне правне 
помоћи 
 

Гајомир Ђорђевић 
Тел: 010/361-108; лок. 219 

e-mail: 
imovinskopravniodnosi@dimitrovgrad.rs 

 

     21. Инжињер система и мреже 
и ИТ администратор 
 

Миодраг Иванов 
Тел: 010/361-108; лок. 118 

e-mail: m.ivanov@dimitrovgrad.rs 
 

22. Послови из области стамбене 
делатности, регистратор и послови 
извршења у области урбанизма, 
грађевинарства и стамбено-
комуналним делатностима 
и регистратор 
 

Ненад Колев 
Тел: 010/361-108; лок. 118 

e-mail: neskokolev@yahoo.com 

 

23. Руководилац Одељења и послови 
комуналног инспектора и нспектора 
за туризам 
 

 Ценко Ћиров

Тел: 010/361-108; лок. 217

e-mail: komunalnainspekcija@dimitrovgrad.rs

 

24. Грађевински инспектор  
 

Видојко Петров 
010/361-108; лок. 217 

e-mail:gradjevinskainspekcija@dimitrovgrad.rs 
 

25. Инспектор за заштиту животне средине   мр Биљана Ранђелов

Тел.:010/361-108; лок. 219
e-mail: biljanarangelov@yahoo.com

 

26. Инспектор за саобраћај 
 и путеве и послови планирања    

одбране 

Саша Марков 
Тел.:010/361-108; лок. 221 

e-mail: saobracaj@dimitrovgrad.rs 
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27. Просветни инспектор 
 

Биргида Величков 
Тел: 010/361-108; лок. 223 

e-mail: prosvetnainspekcija@dimitrovgrad.rs 

 

           28. Спортски инспектор  Дарко Костов

010/361-108; лок. 223

e-mail: darko_kostov80@yahoo.com

 

29. Комунални редар 
 

Владан Глигоријевић 
e-mail: gilcbd@gmail.com 

Саша Геров 
Тел: 064/2918-426 

 

        30. Руководилац Одељења и 
нормативно- правни послови за органе 
општине иуправљање људским 
ресурсима 
 

Светланче Станков 
Тел.: 010/361-108; лок. 114 

e-mail: opstiposlovi@dimitrovgrad.rs 

 

        31. Административни послови за 
        потребе скупштине општине 
 

Маријана Соколов 
Тел.:010/360-582 

e-mail: marijanasokolov@gmail.com 
 

32.Нормативно-правни и 
административни послови за 
потребе Општинског већа 
 

 Зорица Соколов

 (мировање радног односа)

Тел.:010/360-582
e-mail: opstinskovece@dimitrovgrad.rs

 

33. Послови радних односа 
запослених и послови утврђивања 
права на борачко-инвалидску 
заштиту 
 

Предраг Зарков 
Тел.: 010/361-108; лок. 119 

e-mail: pedjazarkov@gmail.com 
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34. Послови заштите права националних 
мањина, етничких група, заштите 
података о личности, слободан приступ 
информацијама од јавног значаја   и 
координатор за ромска питања 
 

 Борис Адамов

Тел.:010/360-582
e-mail: adamovboris@gmail.com

 

 

35. Послови утврђивања породиљских 
права, права на родитељски додатак, 
послови извршења решења из области  
борачко-инвалидске заштите и послови 
повереника за избеглице 
 

 Драгана Ташков-Голубовић

Тел.: 010-361-560

e-mail: decja@dimitrovgrad.rs

 

36. Послови дечје и социјалне заштите и 
послови остваривања права на дечији 
додатак 

Зорица Василев

Тел.: 010-361-560

e-mail: decja@dimitrovgrad.rs

 

37. Послови личних стања и 
      приватног предузетништва  
 

Љубомир Величков 
Тел.: 010/361-108; лок. 210 

e-mail: lj.velickov@dimitrovgrad.rs 
 

38. Матичар 
 

Јелена Леков 
Тел.: 010/361-108; лок. 210 

e-mail: jelenalekov@yahoo.com 
 

39. Послови ажурирања бирачких 
спискова и заменик матичара  
 

Негица Василева 
Тел.: 010/361-108; лок. 210 

e-mail: negicavasileva@gmail.com 
 

40. Заменик матичара и послови 
писарнице услужног центра 
 

 Валентина Георгијев 
Тел.: 010-361-560 

e-mail: valentinageorgijev@yahoo.com 
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41. Послови канцеларије услужног 
центра 
 

 Љиљана Момчилов

Тел.: 010-361-560

e-mail: ljiljanamomcilov@gmail.com

 

42. Послови архиве и економата 
 

Ивица Димов 
Тел.: 010/361-108; лок. 119 

e-mail: ivicadimov77@gmail.com 
 

СЛУЖБА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

 1.Интерни ревизор                                                                      Данијела Глигоров 

                                                                                                         Тел: 010/361-108, лок. 112 

                                                                                e-mail: racunovodstvo@dimitrovgrad.rs 
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