
ГРАД ПИРОТ
Српских владара бр.82
18300 Пирот
 
Контакти

Градоначелник
Кабинет градоначелника
Канцеларија број 32, тел.010/305-532, kabinet@pirot.rs 

Заменик градоначелника
Канцеларија број 32, тел.010/305-532, kabinet@pirot.rs 

Председник Скупштине града
Канцеларија број 26, тел.010/305-593, milena.dimitrijevic@pirot.rs 

Секретар Скупштине града
Канцеларија број 23, тел.010/305-527, irena.kostic@pirot.rs 

Градско веће
Секретар градског већа
Канцеларија број 25, тел.010/305-525, vanja.djordjevic@pirot.rs 

Градска управа

Начелник Градске управе
Канцеларија број 24, тел.010/305-524, nacelnikgu@pirot.rs, skposlovi@pirot.rs 

Заменик начелника Градске управе
Канцеларија број 23, тел.010/305-523, nebojsa.ristic@pirot.rs  
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Одељење за општу управу

              Начелник
    Kанцеларија број 8, 010/305-508, zorica.zivkovic@pirot.rs 

1. Матична књига рођених, венчаних и књига држављана

Канцеларија број 11,тел.010/305-511,010/305-511, vladan.panic@pirot.rs ,       
sladjana.bo  z  ilovic@pirot.rs  

2. Матична књига умрлих и књига држављана

Канцеларија број 10, тел.010/305-510, 010/305-511, nela.nejkovic@pirot.rs
, pavlina.milenkovic@pirot.rs

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

Канцеларија број 5, тел.010/305-505, marica.jonic@pirot.rs, slavisa.tasic@pirot.rs

4. Евиденција поднетих захтева и архивираних предмета

Канцеларија број 4, тел.010/305-504, snezana.petrovic@pirot., miljana.colic@pirot.rs
, olgica.krstic@pirot.rs

5. Послови радних односа запослених у Градској управи

Канцеларија број 36, тел.010/305-536, opstiposlovi  @pirot.rs  ,sanja.stankovic@pirot.rs

6. Јединствени бирачки списак 

Канцеларија број 20 (ЈУМ), тел.010/305-568, ilija.najdanovic@pirot.rs, 
miljan.tancic@pirot.rs

mailto:miljan.tancic@pirot.rs
mailto:ilija.najdanovic@pirot.rs
mailto:opstiposlovi@pirot.rs
mailto:opstiposlovi@pirot.rs
mailto:olgica.krstic@pirot.rs
mailto:miljana.colic@pirot.rs
mailto:snezana.petrovic@pirot.rs
mailto:slavisa.tasic@pirot.rs
mailto:marica.jonic@pirot.rs
mailto:pavlina.milenkovic@pirot.rs
mailto:nela.nejkovic@pirot.rs
mailto:sladjana.boyilovic@pirot.rs
mailto:sladjana.boyilovic@pirot.rs
mailto:sladjana.boyilovic@pirot.rs
mailto:vladan.panic@pirot.rs
mailto:zorica.zivkovic@pirot.rs


Одељење за привреду и финансије

              Начелник
              Канцеларија број 43, 010/305-543, ivana.malinovic  @pirot.rs   

1. Одсек за буџет

             Канцеларија број 42, тел.010/305-542,  budzet@pirot.rs 

 2.Одсек за трезор 

              Канцеларија број 46, тел.010/305-546,  trezor@pirot.rs

3.Одсек за рачуноводство и друштвене делатности 

               Канцеларија број 40, тел.010/305-540,  marija.panic@pirot.rs                

4.Одсек јавних набавки 

              Канцеларија број 37, тел.010/305-537, javnenabavke@pirot.rs 

5.Одсек за имовинско правне послове 

              Канцеларија број 38, тел.010/ 305-538, dragan.stankovic@pirot.rs 

6.Служба пољопривреде

  Канцеларија број 15, тел.010/  305-515,agro@pirot.rs 

7.Канцеларија за локални економски развој 

             Ул. Бранка Радичевића, брoj 10, тел.010/551-230, 551-231 и 551-232,               
ledo@pirot.rs 

8. Локална пореска администрацијa

    Шалтер: тел.010/305-562, poreska@pirot.rs 

               Канцеларије: тел.305-572, 305-573, 305-574, 305-580 и 305-581
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Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и 
инспекцијске послове

              Начелник
    Зграда Дома културе, II спрат, тел.010/551-223, bojan.pesic  @pirot.rs  

             1.Одсек за инспекцијске послове

               Канцеларија број 20, тел.010/305-520, bozidar.ristic@pirot.rs 

               Грађевинска инспекција

               Канцеларија број 21, тел.010/305-521, jovan.jovanovic@pirot.rs, 
dragan.najdenov@pirot.rs, zoran.radenkovic@pirot.rs.

               Комунална инспекција-Пазар

                Канцеларија број 20, тел.010/305-520, miomir.nikolic@pirot.rs 

               Комунална инспекција-Тијабара

                Канцеларија број 19, тел.010/305-519, srdjan.rancic  @  pirot.rs    

                Инспекција заштите животне средине

                 Канцеларија број 16, тел.010/305-516, dragana.ciric@pirot.rs 

                 Саобраћајна инспекција

                 Канцеларија број 16, тел.010/305-516, igor.potic@pirot.rs 

  2.Одсек за стамбено-комуналне послове 

               Шеф одсека        

               Канцеларија број 22, тел.010/305-522, bojan.ivkovic@pirot.rs

               Службе

                Зграда Дома културе,  II спрат, тел. 010/551-225, saobinspekcij  a@pirot.rs  , 
ana.petrovic@pirot.rs, slavica.pejic@pirot.rs, slobodan.obradovic@pirot.rs 

                 

             

 3.Одсек за урбанизам и грађевинарство 

               Зграда Дома културе,  II спрат, тел. 010/551-225, urban@pirot.rs 
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 Одељење за ванпривредне делатности

              Начелник
              Зграда РФЗО, тел.010/305-501, vanprivreda  @pirot.rs   

 

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

        Зграда РФЗО, тел.010/305-501, nadica.adamovic  @pirot.rs  , marija.panic91@pirot.rs    

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

 Канцеларија број 12, тел.010/305-512, zoran.mitic@pirot.rs, 

 Евиденција лица која су стекла статус енергетски угроженог купца

            Канцеларија број 12, тел.010/305-512, sasa.igic@pirot.rs  

3. Одсек за послове образовања, културе, јавног информисања, спорта, 
удружења грађана и проток

 Канцеларија број 13, тел.010/305-513, emina.djordjevic@pirot.rs 

            Зграда РФЗО, тел.010/305-501, ljiljana.panajotovic@pirot.rs 
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