
ОБАВЕШТЕЊЕ О АДМИНИСТРАТОРИМА ОРГАНА доставити на адресу: 

• Адреса електронске поште администратора органа: ezup@ite.gov.rs  

• Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Немањина 11, 11000 

Београд 
 

ВАЖНО:  
КОНТАКТ ПОДАЦИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О САЗНАЊУ У ВЕЗИ СА ПОКУШАЈИМА 
НЕОВЛАШЋЕНОГ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ ЗА РАЗМЕНУ ПОДАТАКА (еЗУП) 

• Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Немањина 11, 11000 
Београд 

• Адреса електронске поште администратора органа:  ezup@ite.gov.rs  

Подршка корисницима Система за размену података (еЗУП)  - ezup@ite.gov.rs  

 

 

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ ОРГАНА  

КОЈИМА СЕ УПУЋУЈУ ЗАХТЕВИ ЗА ПРИСТУП ЕВИДЕНЦИЈИ   
 

За приступ подацима:  

• Из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих 

• Из евиденције о положеном државном стручном испиту 

• Из евиденције о положеном испиту за инспектора 

• Из евиденције о положеном стручном испиту за матичара 

Захтев слати на адресу: 

• Министарство за државну управу и локалну самоуправу, Бирчанинова 6, 11000 Београд 

• Адресе електронске поште администратора органа:  

− ivana.radulovic@mduls.gov.rs  

− miroslav.petkovic@mduls.gov.rs  

− zorana.trifunovic@mduls.gov.rs  

− snezana.raicevic@mduls.gov.rs 

 

За приступ подацима:  

• Из евиденције пребивалишта, боравишта и привременог боравка у иностранству 

(тренутно пребивалиште или историја пребивалишта) 

• Из евиденције биометријских докумената држављана републике Србије 

• Из евиденције држављана Републике Србије 

• Из казнене евиденције 

Захтев слати на адресу: 

• Министарство унутрашњих послова, Булевар Михајла Пупина бр.2, 11070 Нови Београд 
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За приступ подацима:  

• Из евиденције о незапосленима (стање на дан, преглед евиденције, износи новчане и 

привремене накнаде у задатом периоду) 

Захтев слати на адресу: 

• Национална служба за запошљавање, Краља Милутина број 8, 11000 Београд 

• Адресе електронске поште администратора органа:  

− Milan.Djuretanovic@nsz.gov.rs  

− Milan.Rakic@nsz.gov.rs  

− Milos.Radojkovic@nsz.gov.rs  

− Tatjana.Jaksic@nsz.gov.rs  

 

 

За приступ подацима:  

• Из обавезног социјалног осигурања подаци о осигураницима, односно осигураним 

лицима, као и евиденције обвезника доприноса из јединствене базе централног регистра 

обавезног социјалног осигурања 

Захтев слати на адресу: 

• Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Омладинских бригада број 1, 11070 

Нови Београд 

• Адреса електронске поште администратора органа: arnela.savic@croso.rs  

 

 

За приступ подацима:  

• Из евиденције катастра непокретности  

Захтев слати на адресу: 

• Републички геодетски завод, Булевар Војводе Мишића број 39, 11000 Београд 

• Адреса електронске поште администратора органа: pp@rgz.gov.rs   

 

 

За приступ подацима:  

• Из казнене евиденције правних лица 

• Из прекршајне евиденције 

• Из евиденције лица лишених слободе 

Захтев слати на адресу: 

• Министарство правде, Немањина број 22-26, 11000 Београд 

• Адреса електронске поште администратора органа: kabinet@mpravde.gov.rs  
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За приступ подацима:  

• Из евиденције коју води Министарство финансија, Пореска управа (информације о стању 

дуга на пореским рачунима одређеног пореског обвезника, информација о висини прихода 

за одређеног пореског обвезника у задатом временском периоду, информација о пореском 

дугу на рачуну доприноса за здравствено осигурање ради овере картице здравственог 

осигурања) 

Захтев слати на адресу: 

• Министарство финансија – Пореска управа Републике Србије, Саве Машковића број 5, 

11040 Београд 

• Адресе електронске поште администратора органа:  

− miroslav.eric@purs.gov.rs 

− dragan.agatunovic@purs.gov.rs 

− danijela.jakovljevic@purs.gov.rs 

− marijana.markovic@purs.gov.rs 

− zorica.aleksic02@purs.gov.rs 

− gordana.zivkovic01@purs.gov.rs 

− mira.stanojev@purs.gov.rs 

− milos.jelic@purs.gov.rs 

− zeljko.orlovic@purs.gov.rs 

− cvjetko.mihajlovic@purs.gov.rs 

− aleksandar.knezevic@purs.gov.rs 

 

 

За приступ подацима:  

• Из матичне евиденције корисника права из пензијског и инвалидског осигурања 

• Из базе исплате РФПИО 

Захтев слати на адресу: 

• Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Србије, Др 

Александра Костића број 9, 11000 Београд 

• Адресе електронске поште администратора органа:  

− zoran.sutara@pio.rs   

− robert.rastovic@pio.rs  

− vukasin.curin@pio.rs 

− nenad.nenadic@piovoj.rs 

− marko.grgurevic@pio.rs 

− stevan.gavaric@piovoj.rs  
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За приступ подацима: 

• који се воде у Јединственом пореском информационом систему јединица локалне 

самоуправе (Увид у стање на рачунима изворних јавних прихода, Увид у листу 

непокретности обвезника пореза на имовину физичких лица) 

Захтев слати на адресу: 

• Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Немањина 11, 11000 

Београд 

• Адреса електронске поште администратора органа: ezup@ite.gov.rs  
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