ЗАПИСНИК
СА СЕДНИЦЕ САВЕТА ОКРУГА

одржане 17.03.2015.године са почетком у 1200 сати,
у просторијама Пиротског управног округа

Састанку су присуствовали :
- председник Савета округа- Димитрије Видановић,
- председник општине Бела Паланка- Горан Миљковић,
- председник општине Димитровград, Зоран Ђуров,
- председника општине Бабушница, Саша Стаменковић,
- секретар- Гордана Ђурић.
Поред редовних чланова, Савету су присуствовали и представник ЈП
путеви Србије, Јован Костић и мр Боривоје Алексић, представник предузећа
"С пројект" из Београда.
ДНЕВНИ

РЕД

1. Усвајање записника са претходног састанка;
2. Достава елабората "Трасе државних путева кроз седишта градова и
општина" на подручју Пиротског округа локалним заједницама, сходно Уредби о
категоризацији путева.
(известилац мр Боривоје Алексић,представник предузећа "С пројект" из Београда,
Јован Костић, представник ЈП Путеви Србије.
3. Проблеми на мрежи државних путева на територији Пиротског округа.
(известиоци: председници општина на подручју Пиротског округа (Пирот, Бабушница,
Бела Паланка, Димитровград).
4. Разно.

На дневни ред и Записник са претходне седнице Савета није било
примедби, па су једногласно усвојени.
После уводне речи председника Савета, представник ЈП"Путеви Србије"
је обавестио присутне да је елаборат "Трасе државних путева кроз седишта градова
и општина" припремило предузеће "С пројект"из Пирота.
У свом излагању, мр Боривоје Алексић, је обавестио присутне да је
децембра 2013.године донета нова Уредба о категоризацији путева на територији
Републике Србије, којом су у већој мери исправљене грешке направљене
доношењем претходне Уредбе 2012.године којом је 5000 км путева пренето у
надлежност државе. Таква одлука остаје на снази и даље, сви путеви су државни,
али су подељени на путеве првог А и Б реда и другог А и Б реда. Извршено је
усаглашавање траса државних путева кроз територије локалних самоуправа
Пиротског управног округа, за сваку општину понаособ. С обзиром да на
предложене трасе није било примедби, потребно је да свака општина упути
Министарству саобраћаја захтев за издавање позитивног мишљења на трасе
путева које су приказане у Елаборату.
Такође, истакнуто је да је потребно да свака општина на својој територији
утврди где почиње зона преклапања надлежности по питању одржавања путева. Пре
пар година постављене су беле табле, па је заузет став да су то зоне у којима се
надлежности локалне заједнице и ЈП" Путеви Србије" преклапају и да све активности
имају за циљ јасно разграничење у домену надлежности за одржавања путева, јер се
очекује усвајање Плана одржавања путева на територији Републике Србије.
Препорука је да се, где је то могуће, трасе државних путева изместе из центра
локалних заједница.
Председник општине Бабушница је истакао да је у току претходе године
рађена реконструкција пута Бела Паланка-Бабушница и да је потребно наставити
санацију до скретања за Белу Паланку.Такође, пут Бабушница-Звоначка бања је скоро
неупотребљив због појаве клизишта, па тренутно на тој релацији не саобраћа ни
аутобус.
На проблеме који су се јавили са почетком радова на Коридору 10 указао
је председник општине Бела Паланка. Мост који повезује десетак села са Белом
Паланком је толико оштећен да је његово коришћење постало ризично, па је поправка
моста ургентна.
На потребу изградње деонице пута у дужини од 7 км од Славиње до
Изатоваца и Бољев дола указао је председник општине Димитровград. Реконструкцијом

ове деонице која спада у категорију путева другог А реда направљен би кружни пут
Пирот -Димитровград преко Старе планине и назад, што је веома важно, с обзиром на
потенцијале које има овај крај како у туризму, тако и у сточарству.
С обзиром да Савету округа нису присуствовали представници пиротске
општине, начелник округа је укратко обавестио присутне о стању локалних путева на
територији општине Пирот, посебно истичући неопходност реконструкције пута у
дужини од 15 км‚ од села Гњилан до села Блато и од Садиковог бунара до села Понор.
Реч је о регионалном путу, па би држава морала да обезбеди средства за потпуну
реконструкцију, с обзиром на веома лоше стање тог пута.
У вези са овим приоритетом сложили су се сви председници општина који
су присуствовали Савету округа.
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