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ЗАПИСНИК
СА СЕДНИЦЕ САВЕТА ОКРУГА

одржане 16.04.2015.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,
- заменик председника општине Димитровград,Васил Велчев,
- председника општине Бабушница, Саша Стаменковић,
- секретар- Гордана Ђурић.
Поред редовних чланова, Савету је присуствовао и директор ЈКП
Регионална депонија Пирот", Зоран Станковић.
ДНЕВНИ
1.

РЕД

Усвајање записника са претходнице Савета ;

2.
Информације о предузетим мерама локалних самоуправа у одбрани од поплава
и клизишта у марту 2015.године.
(известиоци: председници општина)
3.
Доношење закључка о задржавању регионалног статуса ЈКП"Регионална
депонија Пирот".
(известиоци: председници општина Пирот, Димитровград, Бабушница и Бела Паланка
и директор ЈКП"Регионална депонија Пирот").

4.
Припрема за састанак начелника Пиротског управног округа са обласним
управитељем Софијске области са темом унапређења привредне сарадње на којем ће
присуствовати представници привреде из Републике Србије и Републике Бугарске.
На предлог заменика председника општине Димитровград, у дневни ред је
стављено и разматрање сагласности општина Пиротског управног округа о
заједничком учешћу на реализацији пројекта "Систем за сакупљање споредних
животињских производа" .
5.
Разно.
На дневни ред и Записник са претходне седнице Савета није било примедби,
па су једногласно усвојени.
У уводном излагању, председник Савета је захвалио председницима општина
који су се одазвали позиву, истичући значај тема које су на дневном реду Савета
округа.
1. У вези са првом тачком дневног реда, председник општине Бела Паланка је
обавестио присутне да у периоду појачаних падавина повећање водостаја реке
Нишаве угрожава околна насеља, посебно месне заједнице Црвена река и Долац, али
да Општински штаб цивилне заштите редовно заседа, да су сви чланови штаба
добили задужења из својих надлежности, и да је ситуација под котролом, али да је
неопходно, ради трајног решења проблема тражити помоћ од ЈП"Србија воде" на
санцији водотока реке Нишаве код Црвене реке и Долца. Такође, председник је и на
овој Седници истакао да проблеми који су настали приликом неодговорног
понашања извођача радова на Коридору 10 нису решени иако се већ више пута
обраћао надлежним институцијама са молбом да се санира настала штета.
Председник општине Бабушница је указао на проблем појаве клизишта,
истичући да се општина труди да она која су мања одмах буду санирана, али да се
јављају и нива клизишта (код села Пресека) и на путу Бабушница- Звонце ,која
представљају велики проблем, јер су неки делови сеоских насеља потпуно
одсечени.Формирана је комисија која свакодневно обилази терен, и тренутно се
разматра могућност решавања овог проблема. У припреми је израда пописа свих
кључних тачака на којима се јављају клизишта који ће општина упутити и
надлежним републичким органима и затражити помоћ и решавању проблема.
На територији општине Димитровград није било значајнијих проблема осим на
регионалном путу Суково- Звоначка бања, где прети урушавање великог одрона о
чему су обавештени надлежни органи општине Пирот, с обзиром да ова деоница
спада у њихову надлежност.
На молбу председника општина Бела Паланка и Бабушница, председник
Окружног штаба за ванредне ситуације је из Пирота организовао отпремање
цистерни са пијаћом водом.

2.
Директор ЈКП "Регионална депонија Пирот" је обавестио присутне о покушају
општине Пирот да на нелегалан начин измени Статут предузећа и изврши смену
директора. Оваква једнострана одлука, без сагласности осталих општина, доводи у
питање регионални статус овог предузећа, а што је био основни услов финансирања
његовог формирања од стране ЕУ.У вези са тим, став надлежних државних органа
којима је упућен захтев за тумачење настале ситуације је недвосмислен по питању
регионалног карактера о ЈКП "Регионална депонија Пирот". Директор је такође
подсетио да на почетку сваке године општине као оснивачи овог предузећа дају
сагласност на планове пословања за наредну годину, и да је све оно што је до сада
зацртано у тим плановима и реализовано. Оно што забрињава јесте чињеница да је
због ових проблема дошло до застоја у напредовању развојног програма предузећа и
усавршавања система за секундарну селекцију отпада. У преговорима са
"Холцимом" добили су уверавања да ЈКП"Регионална депонија Пирот" може да
буде прва депонија која ће да испоручује РДФ, али не као сировину већ као готово,
пресовано енергетско гориво. Међутим, у претходна три месеца три општине су већ
почеле да "Холциму" испоручују РДФ, али као полупроизвод., што још увек даје
могућност за активно учешће у овом пројекту. Планови ЈКП "Регионална депонија
Пирот"су да ово енергетско гориво припрема и пресује на самој депонији и
испоручује као готов производ и самим тим тај отпад ће се изместити са територије
нашег округа на другом месту.Оваква понуда је економски исплатива и еколошки
корисна, а ових дана све чешће се чују ставови надлежних органа да ће држава
убудуће развијати и подржавати баш овакве пројекте у које је ЈКП "Регионална
депонија Пирот" већ закорачило па би била велика штета пропустити ову прилику.
Председници општина Бабушница и Бела Паланка и заменик председника општине
Димитровград су се сложили да је потребно хитно решавање покренутих питања, јер
иначе постоји опасност враћања у 2010. и 2011.годину када је коначну реч око
статуса Депоније морала да да ЕУ.
Председник општине Бабушница је истакао да сматра непримереним да
општине које су оснивачи ЈКП "Регионална депонија Пирот"нису ни једном позване
од општине Пирот да присуствују састанцима на којима се расправљало о стању у
Депонији и да је неопходно да што пре све општине седну и разговарају о насталим
проблемима, јер искуство показује да се конструктивним разговором могу наћи
добра решења, а у супротном, затражиће се поново арбитража надлежних органа.
Председник Савета је још једном обавестио присутне да су сви председници увек
уредно позивани да присуствују седницама Савета и да никада до сада није
обавештен о разлозима због којих се председник општине Пирот не одазива позиву,
посебно када су на дневном реду овако важне теме које се тичу интереса свих
грађана округа. Такође, јасно је да регионални карактер предузећа мора да се очува,
да се подрже развојни планови овог предузећа јер, добит од 80 милиона динара ,
планови за њихово улагање у даљи развој система за секундарну селекцију отпада и
могућност за отварање четрдесетак радних места, говори о томе да се ради о
пројекту који ће трасирати пут даљој надградњи овог система који је једна значајна
цивилизацијска тековина.

Председник Савета је обавестио присутне о садржају информације коју ће
упутити Министарству државне управе. Једногласно је усвојен закључак да
регионални статус ЈКП "Регионална депонија Пирот"буде задржан, а у вези с
тим председник Савета је предложио да се Министартву државне управе и
локалне самоуправе, Министарству пољопривреде заштите животне средине и
Министарству привреде упути обвештење о стању у ЈКП "Регионална депонија
Пирот"као и пратећа документација.
Овај предлог подржали су сви присутни и усвојили закључак да се за 23.04.2015.год.
у 12 сати закаже састанак свих председника општина, пошто и овог пута нико из општине
Пирот није присуствовао седници Савета округа и да коначно, сви потписници
Међуопштинског споразума о регионалној сарадњи по питању управљања комуналним
отпадом, разговарају и покушају да нађу решење, јер у супротном, затражио би се пријем
код надлежних републичких органа, јер чињеница је да Регионална депонија не би
постојала да није није било помоћи Републике и ЕУ која је била експлицитна у захтеву да
финасира само пројекте регионалног карактера.
3.
Председник Савета је у вези са предлогом обласног управитеља Софијске
области да се одржи састанак са темом унапређења привредне сарадње, предложио
да се састанак одржи 30.04.2015.године у сали Пиротског управног округа и да
председници општина делегирају по једног привредника који ће презентовати
привредне потенцијале своје општине.
4.
Заменик председник општине Димитровград је подсетио пристутне да су све
четири општине потписници Споразума о заједничкој реализацији пројекта "Систем
за сакупљање споредних животињских производа у три региона у србији" и о њиховој
сагласности о заједничком учешћу на реализацији тог пројекта. Са овим пројектом ће
је Еколошки центар "Станиште" из Вршца као водећи партнер конкурисати код
Амбасаде Краљевине Норвешке и у случају да прихвате предлог за финансирање,
потребно је да партнерске општине потврде спремност да суфинансирају недостајућа
средства.

