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ЗАПИСНИК
СА СЕДНИЦЕ САВЕТА ОКРУГА

одржане 24.12.2015.године са почетком у 1200 сати,
у просторијама Општине Димитровград
Састанку су присуствовали :
- председник Савета округа- Димитрије Видановић,
- председник Општине Димитровград, Зоран Ђуров,
- председник Општине Бела Паланка- Горан Миљковић,
- председник Скупштине Бабушница, Дејан Лазаревић,
- секретар- Гордана Ђурић.
ДНЕВНИ

РЕД

1.
Извештај о радовима на редовном одржавању државних путева на територији
Пиротског управног округа током 2015.године.
Известилац: Председник Савета.
2. Доношење закључка Савета Пиротског управног округа о потребама за
реконструкцијом и редовним одржавањем државних путева на територији Пиротског
управног округа за 2016.годину, који ће бити упућен надлежном министарству и јавном
предузећу.
3. Разматрање могућности локалних самоуправа за организовање јавног
железничког превоза на својим територијама, у складу са одредбама Закона о
железници које се односе на превоз у железничком саобраћају од општег интереса.
4. Разно.

1. После усвајања дневног реда и Записника са претходне седнице Савета округа,
председник Савета је изразио задовољство што се наставља добра пракса да се
седнице Савета одржавају у седиштима општина округа, и да је ово прилика да се
сумирају резултати рада у претходној години и направе инфраструктурни планови за
наредну годину. Председник Савета је обавестио присутне да је у току прошле недеље
имао састанак са господином Ђорђем Миладиновићем, надзорним органом испред
ЈП“Путеви Србије“ над радовима које обавља ово предузеће на територији округа,
који га је обавестио о томе шта је и колико ово предузеће инвестирало у редовно
одржавање путева на територији округа. У току ове године у редовно одржавање
неколико државних путева на територији округа уложено је 126,43 милиона динара.
Посебно је у оквиру редовног одржавања значајна реконструкција државног
пута 39 IБ реда, деоница од Гњилана до Садиковог бунара у дужини од 2,5 км у шта је
уложено 53 милиона динара. Такође, на том путном правцу кроз насеље Гњилан
уређени су тротоари и направљена стаза за пешаке.С обзиром да је ово деоница која је
од изузетног значаја не само за Пирот већ и за Бабушницу, председник Скупштине
Бабушница је захвалио председнику Савета на ангажовању у разговорима са ЈП
„Путеви Србије“и изразио наду да ће се започети радови на овом путном правцу
наставити и у току следеће године.
На територији Општине Бабушница, од Извора до села Доњи Стрижевац
урађена је деоница државног пута 39 I Б реда дужине 750 м, постављен нови асфалт за
шта је уложено 7,92 милиона динара, затим државни пут II A реда Славиња- Изатовци
са пропустом код фарме „Бела вода“дужине око 6 км насипан је струганим асвалтом
са Коридора 10 и уложено око 8, 670 милиона динара.
На територији Општине Бела Паланка државни пут 223 II А, Мирановачка кулаБабин Кал дужине 3,7 км такође је насипан струганим асвалтом у вредности радова
6,83 милиона динара.
На територији Општине Димитровград реконструисане су четри улице које су
део државног пута. Средства за реконструкцију ових улица обезбедили су извођачи
радова на Коридору 10.

Закључак: У току 2015.године уложено је више од 126 милиона динара, али

само у редовно одржавање путева на територији Пиротског округа. Годинама
уназад у путну инфраструктуру на територији округа улагало се веома мало, па је
ово прилика да се на крају ове године искаже потреба за реконструкцијом путних
праваца који су од виталног значаја за живот грађана нашег округа.

2.

Након анализе активности у 2015.год. у вези са другом тачком дневног реда
једногласно је донет

Закључак:
Да се Министарству грађевинарства , саобраћаја и инфраструктуре и Јавном
предузећу „Путеви Србије“ упути захтев да се у План и програм рада за 2016.год.
плану за реконструкцију путева за следећу годину уврсте следеће деонице са територије
Пиротског округа:
Државни пут 39 I Б реда Садиков бунар- Блато који је заједнички интерес општина
Пирот и Бабушница.
Државни пут 223 II A Бабушница - Звонце треба реконструисати од села Раљин до
села Звонце.
На државном путу 221 II A реда Димитровград – Изатовци треба на појединим
местима санирати клизишта.
Државни пут 429 II Б реда од Димитровграда до Трнских одороваца, који води
преко Лукавице до Погановског манастира је такође део државног пута који није
асфалтиран и у веома је лошем стању, а општина нема сагласност да врши било какве
поправке, јер санацију и реконструкцију путних праваца који су државни путеви
општине не могу да врше без сагласности ЈП“Путеви Србије“.
Пут 428 II Б реда Бела Паланка- Пирот, од Беле Паланке преко Теловца и Понора
до Садиковог бунара потребно је потпуно реконструисати.
_
Државни пут 223 II A реда у дужини од 16км од Беле Паланке према Орљи,
а посебно деоницу од Нишавског моста до каменолома фирме „Актор“(5км) потребно је
потпуно реконструисати, јер се ради о изузетно опасној деоници где је услед радова на
Коридору 10 дошло до великих оштећења коловоза.
На територији Општине Пирот потребно је извршити санацију и реконструкцију
државног пута 221 II A реда Пирот-Темска-Кална као и државни пут ПиротДимитровград 221 II A реда од Планинарског дома преко села Рсовци до Височке Ржане
у дужини од 10-15 километара.
Чињеница је да годинама уназад на путевима у нашем округу веома мало улагано
и да је ово мали део свега онога што је потребно урадити. Поправке и реконструкција
сваке деонице од изузетног је значаја за живот и рад грађана, а посебно на неким
деоницама на којима је превоз људи и робе ризичан.

3.
У вези са трећом тачком дневног реда председник Савета је подсетио присутне на
могућност коју даје нови Закон о железници и предложио им да размотре и ту могућност
организовања локалног превоза становништва у општинама Пирот, Димитровград и Бела
Паланка.
На седници Савета, под тачком разно, констатовано је да је нови Закон о инспекцијском
4.
назору прецизније одредио надлежности и начин поступања инспекцијских служби у току
инспекцијског надзора и да су, без обзира на знатно смањен број инспектора за територију
пиротског округа, ефекти њиховог рада евидентни.
Секретар Савета округа
Гордана Ђурић

Председник Савета округа
Димитрије Видановић

