
МОГУЋНОСТИ ЗА РАЗМЕНУ ПОДАТАКА О ЧИЊЕНИЦАМА О КОЈИМА СЕ ВОДЕ СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

(у складу са чланом 103. Закона о општем управном поступку, Службени гласник РС, бр. 18/2016) 
 

 
Назив 

службене 
евиденције 

коју орган води 
 

 
Назив  организационе 
јединице надлежне за 

вођење евиденције 

 
 

Контакт  подаци лица овлашћеног за 
вођење, приступ и давање података о 
чињеницама из службене евиденције 

 
 

Контакт подаци 

 
 

Матична књига 
рођених 

 

 
 

Градска управа 
Одељење за општу управу 

 
заменик матичара:  
Комароми Ирена 

Мандић Рожа 
Куновић Корнелија 
Пача Бито Моника 

 

 
 

тел: 025/468-208 
      025/468-209 

e-mail: vmaticar@sombor.rs 
 
 

 
 

Матична књига 
венчаних 

 
 

Градска управа 
Одељење за општу управу 

 
заменик матичара: 
Комароми Ирена 

Мандић Рожа 

Куновић Корнелија 
Пача Бито Моника 

 

 
 

тел:025/468-208 
     025/468-209 

e-mail: vmaticar@sombor.rs 
 
 

 
 

Матична књига 
умрлих 

 

 
 

Градска управа 
Одељење за општу управу 

 
заменик матичара: 
Комароми Ирена 

Мандић Рожа 
Куновић Корнелија 
Пача Бито Моника 

 

 
 

тел: 025/468-208 
      025/468-209 

e-mail: vmaticar@sombor.rs 
 

 
 

Јединствен бирачки 
списак 

 
Градска управа 

Одељење за општу управу 

 
референт за бирачки списак : 

Полимац Милена 
Гордош Валериа  

 
 

 
тел: 025/468-248 

e-mail: mpolimac@sombor.rs 
  e-mail: vgordos@sombor.rs 
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Евиденција о 
држављанима РС 

 

 
 

Градска управа 
Одељење за општу управу 

 
заменик матичара: 
Комароми Ирена 

Мандић Рожа 
Куновић Корнелија 
Пача Бито Моника 

 

 
 

тел:  025/468-208 
       025/468-209 

 
e-mail: vmaticar@sombor.rs 
 

 
 
 

Пореске пријаве 

 
 

Градска управа 
Одељење локалне пореске 

администрације  
 

 
Бранимир Трбојевић 

Инспектор контроле јавних прихода 
 

Вељко Бузаџић 

Порески извршитељ  

         тел:025/468-158 

e-mail: btrbojevic@sombor.rs 

      тел:025/468-249 

e-mail: vbuzadzic@sombor.rs 

 
 
 
 

Стање дуга пореских 
обвезника 

 

 
 
 

Градска управа 
Одељење локалне пореске 

администрације  
 

 
Бранимир Трбојевић 

Инспектор контроле јавних прихода 
 

Вељко Бузаџић 
Порески извршитељ 

         тел:025/468-158 

e-mail: btrbojevic@sombor.rs 

         тел:025/468-249 

e-mail: vbuzadzic@sombor.rs 

 
 

Евиденција о 
обвезницима локалне 

комуналне таксе 

 
Градска управа 

Одељење локалне пореске 
администрације  

 

   
Вељко Бузаџић 

Порески извршитељ 
 
 

         тел:025/468-249 

e-mail: vbuzadzic@sombor.rs 

 
Евиденција о накнади 

за заштиту и 
унапређење животне 

средине 

 
Градска управа 

Одељење локалне пореске 
администрације  

 

 
Вељко Бузаџић 

Порески извршитељ 
 
 

   тел:025/468-249 

e-mail: vbuzadzic@sombor.rs 

 
Евиденција о 

обвезницима накнаде 
за коришћење 
грађевинског 

земљишта 

 
Градска управа 

Одељење локалне пореске 
администрације  

 

 
Вељко Бузаџић 

Порески извршитељ 
 

      

      тел:025/468-249 

e-mail: vbuzadzic@sombor.rs 
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Евиденција корисника 
дечијег додатка 

 
Градска управа 

Одељење за друштвене 
делатности 

 

 
Јасна Ђурђевић 

Сарадник на помоћним пословима  
остваривања права из области борачко-

инвалидске заштите и финансијске 
подршке породици са децом  

 

 

тел:025/ 468-196 

e-mail: јdjurdjevic@sombor.rs 

 

 
 
Евиденција корисника 
родитељског додатка 

 
Градска управа 

Одељење за друштвене 
делатности 

 

                  
                  Аница Милановић 
Саветник за послове оставаривања права 
из области борачко-инвалидске заштите 

и фананисјске подршке породици са 
децом 

 

тел:025/ 468-194 

e-mail: amilanovic@sombor.rs 

 

 

Евиденција корисника 
борачко - инвалидске 

заштите 

 
Градска управа 

Одељење за друштвене 
делатности 

 

 
Загорка Брујић 

Шеф Одсека 
за послове борачко-инвалидске и дечије 

заштите, социјалне и здравствене 
заштите, збрињавање избеглих и 

прогнаних лица 

 

тел:  025/468-154 

e-mail: zbrujic@sombor.rs 

 

 

 

Евиденција избеглих  
и интерно расељених 

лица 

 

 

 
Градска управа 

Одељење за друштвене 
делатности 

 

 
Ђорђе Јањатовић 

Саветник-повереник за послове 
збрињавања избеглих и прогнаних лица 

 

тел:  025/468-155 

e-mail: djanjatovic@sombor.rs 

 

 

Подаци о издатим 
локацијским 

условима 

 

 
Градска управа 

Одељење за просторно 
планирање, урбанизам и 

грађевинарство 
 

 
Драгана Репар 

Помоћник начелника Одељења 

 
   тел: 025/468-127 
            025/468-165 

e-mail: drepar@sombor.rs 

 

 

Подаци о издатим 
грађевинским 

дозволама 

 

 
Градска управа 

Одељење за просторно 
планирање, урбанизам и 

грађевинарство 

 
Драгана Репар 

Помоћник начелника Одељења 

 
   тел: 025/468-127 
            025/468-165 

e-mail: drepar@sombor.rs 
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Подаци о издатим 
употребним 
дозволама 

 

 
Градска управа 

Одељење за просторно 
планирање, урбанизам и 

грађевинарство 
 

 
Драгана Репар 

Помоћник начелника Одељења 

 
   тел: 025/468-127 
              025/468-165 

e-mail: drepar@sombor.rs 

 

Подаци о издатим 
решењима којима се 
одобрава извођење 

радова 

 
Градска управа 

Одељење за просторно 
планирање, урбанизам и 

грађевинарство 
 

 
Драгана Репар 

Помоћник начелника Одељења 

 
   тел: 025/468-127 
            025/468-165 

e-mail: drepar@sombor.rs 

 

Подаци о издатим 
решењима о 

озакоњењу објекта 

 

 
Градска управа 

Одељење за просторно 
планирање, урбанизам и 

грађевинарство 

 
Јелена Басарић  

Саветник за нормативно-правне и 
управне послове  из области 
грађевинарства и озакоњења 

 
  тел:  025/468-187 

              025/468-167 

e-mail:  jbasaric@sombor.rs 

 

 

Регистар такси 
превозника и такси 

дозвола 

 
Одељење инспкеције и 

комуналне полиције 

 
Владимир Крзнарић 

Инспектор за саобраћај, друмски 
саобраћај и путеве 

     
тел:  025/468-161 

          
e-mail: vkrznaric@sombor.rs 

 

 

Регистар водних аката 

 
Одељење за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

 
Мирјана Дрча Боровић 

Помоћник начелника Одељења 

тел:  025/468-106 
         025/468-163 

         
e-mail: mdrcaborovic@sombor.rs 
 

 

Јавна књига о 
процени утицаја на 

животну средину 

 
Одељење за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

 
Предраг Џомба 

Саветник за регулисање правних односа 
из области пољопривреде 

 
   тел:  025/468-163 
 

     e-mail: pdzomba@sombor.rs 
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Регистар издатих 
дозвола за 

управљање отпадом 

 
Одељење за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

 
Предраг Џомба 

Саветник за регулисање правних односа 
из области пољопривреде 

 
     тел:  025/468-163 
 

        e-mail: pdzomba@sombor.rs 
 
 

 

Евиденција о 
државном 

пољопривредном 
зељмишту издатом у 

закуп  

 
Одељење за пољопривреду 
и заштиту животне средине 

 
Дејан Новковић 

Саветник за послове заштите и 
унапређење пољопривредног земљишта 

    
  тел:  025/468-106 
 

  e-mail:dnovkovic@sombor.rs 
 

Евиденција о 
непокретности у јавној 

својини 

 

Одељење за комуналне 
делатности, имовинско-

правне и стамбене послове  

 
Марија Форгић 

Шеф одсека за имовинско-правне и 
стамбене послове  

    тел:  025/468-139 
 
  e-mail: mforgic@sombor.rs 
 
 

Регистар стамбених 
зграда на територији 

града Сомбора 

Одељење за комуналне 
делатности, имовинско-

правне и стамбене послове 

 
Жељко Латас 

   Млађи саветник за  стамбене послове 

   тел:  025/468-247 
 
  e-mail: zlaslo@sombor.rs 
 
 

Евиденција о 
обвезницима 

доприноса за уређење 
грађевинског 

земљишта 

Одељење за комуналне 
делатности, имовинско-

правне и стамбене послове 

Аница Черчевић 
Виши референт за мање сложене 

послове оперативног праћење 
финансијских послова 

   тел:  025/468-159 
 
  e-mail: acercevic@sombor.rs 
 

 

Евиденција о јавним 
набавкама 

 
Одељење за финансије 

 
Маријана Рилке  

Помоћник начелника Одељења за област 
јавних  набавки 

 
   тел:  025/468-159 
 
  e-mail:mrilke@sombor.rs 
 

Регистар 
предузетника 

Одељење за привреду, 
туризам о локални 
економски развој  

Михаел Плац 
Шеф Одсека за локални економски развој 

и подршку улагањима 

    
  тел:  025/468-159 
 
  e-mail: mplac@sombor.rs 
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Евиденција о 
категорисаном 

смештају 

 
Одељење за привреду, 

туризам о локални 
економски развој 

 
Раде Марјановић 

Саветник за послове привреде и туризма 

 
   тел:  025/468-123 
 
e-mail: rmarjanovic@sombor.rs 
 
 

Евиденција о промени 
намене 

пољопривредног у 
грађевинско 
земљиште 

 
Одељење за привреду, 

туризам о локални 
економски развој 

 
Раде Марјановић 

Саветник за послове привреде и туризма 

   
 тел:  025/468-123 
 
e-mail: rmarjanovic@sombor.rs 
 

 

Евиденција из области 
рада и радних односа 

запослених 

 
Одељење за општу управу 

 
Звездана Тркуља  

Млађи саветник за послове управљања 
људским ресурсима 

    
тел:  025/468-121 
 
e-mail: ztrkulja@sombor.rs 
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