
               Списак службених евиденција и контакт подаци лица 
овлашћених за размену података о чињеницама из службених                
евиденција
                                   

Списак службених евиденција за потребе других органа и организација у складу 
са чланом 103  Закона о општем управном поступку ( ''Службени гласник РС'', број 
18/16) и контакт подаци лица овлашћених за размену података о чињеницама из 
службених евиденција

              

   Одељење за ошту управу 

                1.  Матичне књиге рођених, венчаних и књигe држављана

                   Канцеларија број 11, контакт особе: 

                   Слађана Божиловић,     010/ 305-511,   sladjana.bozilovic@pirot.rs

                   Павлина Миленковић,   010/305-511, pavlina.milenkovic@pirot.rs  

                   Владан Панић,  010/305-511, vladan.panic@pirot.rs

                 2. Матичне књиге умрлих и књиге држављана

                   Канцеларија број 10, контакт особе:

                  Слободанка Панајотовић, 010/305-510 , slobodanka.panajotovic@pirot.rs

                  Нела Нејковић, 010/305-510, nela.nejkovic@pirot.rs

                 3. Послови личних стања грађана- исправке грешака у матичним 
књигама и промена личног имена

                   Канцеларија број 5, контакт особа:

                  Славиша Тасић, 010/305-505, slavisa.tasic@pirot.rs

                 4.  Евиденција лица која су стекла статус енергетски угроженог купца

                      Канцеларија број 11, контакт особа:    
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                      Владан Панић,   010/305-511, vladan.panic@pirot.rs 

                  5. Eвиденција поднетих захтева и архивираних предмета

      Канцеларија број 4, контакт особа:

                  Мирјана Костић, 010/305-504, opstiposlovi@pirot.rs

                  Олгица Крстић, 010/305-504, opstiposlovi@pirot.rs

                  Снежана Петровић, 010/305-504,opstiposlovi@pirot.rs

       6. Послови радних односа запослених у Градској управи Пирот

                    Канцеларија број 36, контакт особа:

                   Весна Влатковић, 010/305-536, opstiposlovi@pirot.rs

         7. Јединствени бирачки списак 

                     Канцеларија број 35, контакт особе:

                     Илија Најдановић, 010/305-535, biracki.spisak@pirot.rs

                     Миљан Танчић, 010/305-535, biracki.spisak@pirot.rs

Одељење за привреду и финансије 

                   1. Евиденција пореских уверења

                     Услужни центар, шалтер 3 и 4, контакт особа:

                     Зоран Митић,  010/305-562,  poreska@pirot.rs 

        2. Послови локалне пореске администрације

        Канцеларије број 73, контакт особе:
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 За физичка лица, Снежана Рајковић, 010/305-572,snezana.rajkovic@pirot.rs

                    За правна лица, Марија Илић, 010/305-573,marija.ilic@pirot.rs

                  3. Регистар предузетника 

                     Канцеларија број 5, контакт особа:

                     Весна Бачевић, 010/305-505,  radnje@pirot.rs

                   4. Евиденција о издатим водним условима, сагласностима и водним 
дозволама и пренамени пољопривредног у грађевинско земљиште

                     Канцеларија број 41, контакт особе:

                     Милан Цветковић,010/305-541,  agro@pirot.rs

                     Весна Лазаревић, 010/305-541, proffice@pirot.rs

      5. Имовинско-правни послови 

                 Канцеларија број 38, контакт особе:

                 Јелена Ранчић, 010/305-538,  jelena.rancic@pirot.rs

                 Александар Голубовић, 010/305-538, aleksandar.golubovic@pirot.rs

Одељење за ванпривредне делатности

Одсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту

1. Евиденција корисника родитељског додатка

- Евиденција корисника накнаде за време породиљског одсуства,одсуства са рада 
ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

- Евиденција корисника новчане помоћи самохраним родитељима

- Евиденција корисника правана регресирање свих трошкова боравка у ПУ,, Чика 
Јова Змај,,

Контакт особа: Драган Мијалковић, 010/305-501, dragan.mijalkovic@pirot.rs
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2. Евиденција корисника дечијег додатка

- Евиденција корисника родитељског додатказа прворођено дете у породици

- Евиденција корисника новчане помоћи за треће дете у породици

- Евиденција корисника новчане помоћинезапосленим мајкама

Контакт особа:Надица Адамовић, 010/320-904, nadica.adamovic@pirot.rs

Одсек за социјалну, борачко-инвалидску заштиту, избегла и расељена лица

3. Евиденција корисника права у области борачко-инвалидске заштите

Контакт особа: Марија Николић, 010/305-503,borci@pirot.rs

4. Eвиденција избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на 
територији града Пирота

Контакт особа: Зоран Гогић, 010/305-503, zoran.gogic@pirot.rs

        Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и
инспекцијске послове

1. Регистар издатих дозвола за управљање отпадом

Канцеларија број 16, контакт особа:

Ана Петровић 010/305-516

адреса електронске поште: ana.petrovic  @  pirot.rs

2. Јавна књига о процени утицаја на животну средину

Канцеларија број 16, контакт особа:
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Ана Петровић 010/305-516

адреса електронске поште: ana.petrovic  @  pirot.rs

3. Регистар обједињених процедура

Канцеларија број 17, контакт особа:

Александар Антић 010/305-519

адреса електронске поште: aleksandar.antic  @pirot.rs

обједињена процедура: objedinjenaprocedura@pirot.rs

обрачун доприноса: obracundoprinosa@pirot.rs

Решење о озакоњењу

Канцеларија број 17, контакт особа:

Весна Илић 010/305-519

адреса електронске поште: vesna.ilic  @  pirot.rs
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