
Службене евиденције 

СПИСАК 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): 

 

Одељење за општу управу и заједничке послове 

 

1. – Матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и књига држављана 

 

Контакт особе: 

 

Биљана Лекић, канцеларија број 8, 031/3816-401, 

maticna.sluzba@pozega.org.rs 

Ивана Петронијевић, канцеларија број 8, 031/3816-401, 

maticna.sluzba@pozega.org.rs 

Маја Мићовић, канцеларија број 8, 031/3816-401, 

maticna.sluzba@pozega.org.rs 

 

2.- Евиденција поднетих захтева и архивираних предмета 

 

Контакт особе: 

 

Слободан Ђокић, писарница, 031/3816-401 

Зоран Васовић, писарница, 031/3816-401 

Ивана Василић, писарница, 031/3816-401 

 

Одељење за друштвене делатности 

 

1.– Евиденција корисника дечијег додатка 

 

Контакт особа: 

 

Милена Павловић, канцеларија број 38, 031/3816-

401,prava.deteta@pozega.org.rs 

 

2.-Евиденција корисника родитељског додатка 

    

Милена Павловић, канцеларија број 38, 031/3816-

401,prava.deteta@pozega.org.rs 
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3.-Евиденција корисника накнаде зараде за време породиљског 

одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради 

посебне неге детета 

 

                  Контакт особа: 

 

                 Милена Павловић, канцеларија број 38, 031/3816-     

401,prava.deteta@pozega.org.rs 

 

4.–Евиденција корисника права у области борачко-инвалидске заштите 

          

       Контакт особа: 

МиленаПавловић, канцеларија број 38, 031/3816-401, 

boracko.invalidsko@pozega.org.rs 

 

5.- Евиденција лица која су стекла статус енергетски угроженог купца 

 

 Контакт особа: 

 Тања Дробњак, канцеларија број 38, 031/3816-401 

        sport@pozega.org.rs 

 

6.- Евиденција избеглица и интерно расељених лица која имају 

боравиште на територији општине Пожега 

 

 Контакт особа: 

Љиљана Аврамовић, пријемна канцеларија, izbeglice@pozega.org.rs,  

031/3816-401 

 

Одељење за привреду и локални економски развој 

 

1.- Евиденција о вођењу радње 

 

Контакт особа. 

Биљана Тошић, канцеларија бр. 39,  

031/3816-401 

 

 

Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода 

 

1. – Евиденција пореских уверења 

 

Контакт особа: 

Наташа Врањевац,пријемна канцеларија, 031/3816-401 
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Одељење за урбанизам, грађевинарство, и стамбено-

комуналне послове и заштиту животне средине 

 

1. – Регистар издатих дозвола за управљање отпадом 

 

Контакт особа: 

Драгана Стефановић, канцеларија број 46, 

zivotna.sredina@pozega.org.rs, 031/3816-401 

 

2.- Јавна књига о процени утицаја на животну средину 

 

Контакт особа: 

Драгана Стефановић, канцеларија број 46, 

zivotna.sredina@pozega.org.rs,031/3816-401 

 

3.- Регистар обједињених процедура 

 

Контакт особа: 

Нада Красић, канцеларија број 43. 

nacelnik.urbanizma@pozega.org.rs,031/3816-401 

 

4.- Решење о озакоњењу 

 

Контакт особе: 

Нада Красић, канцеларија број 43. 

nacelnik.urbanizma@pozega.org.rs,031/3816-401 

 

5.- Регистар стамбених зграда 

 

Контакт особа: 

 

Драгана Стефановић, канцеларија број 46, 

zivotna.sredina@pozega.org.rs, 031/3816-401 
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