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З А П И С Н И К  
Са седнице Савета округа  

одржане 04.05.2017.године са почетком у 1200 сати, 
у просторијама Пиротског управног округа 

 
     
   Дневни ред: 
 
 
   1.Усвајање Записника са претходне седнице Савета; 
 2. Пилот пројекат за примену различитих мера популационе политике, 
 3.Озакоњење-степен завршетка пописа  
4.Укључивање „Србије-воза“у превоз путника на територији Пиротског 
управног округа,   
5. Разно. 
Присутни: 
 
  
Седници Савета присуствовали су:   
 
-    председник Савета округа-  Драгана Тончић, 
-    председник оштине Димитровград- Владица Димитров, 
-    заменик градоначелника града Пирота- Видојко Панајотовић, 
-    заменик председника општине Бела Паланка- Мирослав Маринковић, 
-    помоћник председника општине Бабушница- Горан Димитријевић, 
-    секретар- Гордана Ђурић.  
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После усвајања Записника са претходне седнице, председник Савета, 
ДраганаТончић је обавестила је присутне да је  Кабинета министра без портфеља 
задужен за демографију и популациону политику покренуо иницијативу за 
спровођење мера популационе политике на локалном нивоу.Стратегија за 
подстицање рађања је усвојена још 2008.године и из ње проистичу задужења како 
за државне институције тако и за локалне самоуправе. Такође, поред примене 
наведене Стратегије покренут је и пилот пројекат у више општина како би се 
тестирале различите мере популационе политике.Они подразумевају примену 
пронаталитетних мера које ће се у наредних годину дана пратити и евалуирати,а на 
основу добивених резултата поједине мере ће се уврстити у законска решења. У 
вези с тим,у припреми је Јавни позив за суфинансирање, а право на учешће имају 
све општине које испуњавају основне критеријуме, између осталог да у својим 
буџетима већ имају издвојена средства за подршку породици или подстицај 
рађања. Поред тога, потребно је да имају формиран Демографски савет или да 
испред Здравственог савета имају делегирану особу за питања популационе 
политике.  
       У вези са наведеним информација представници локалних самоуправа ће се 
изјаснити када буде објављен Јавни позив за доделу средстава за 
суфинансирање мера популационе политике.   
 
Три општине Пиротског управног округа су завршиле попис, а на територији града 
Пирота је још увек у току. Пописано је 6422 објекта, донето 606 решења о рушењу  
и 106 решења о озакоњењу. И овом приликом је истакнуто да је попис објеката у 
пиротским селима отежан због разуђености и удаљености села и засеока.  
         Стручна служба округа редовно доставља извештаје надлежном 
министарству о приходу оствареном од озакоњења. 
 
 Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“ је припремило 
предлог возова за превоз путника на подручју Нишавског и Пиротског округа које 
финансира држава и планирани ред вожње за те возове, па у вези с тим тражи да 
се локалне самоуправе изјасне да ли су сагласне са предложеним редом вожње 
или имају предлог за промену предложеног плана. 
            Представници локалних самоуправа су се још једном изјаснили да у својим 
буџетима нису планирале средства за финансирање саобраћаја возова за превоз 
путника, а да што се тиче реда вожње имају предлог да се воз са ознаком 5904 
замени возом са ознаком 5900, а да се 5980 замени возом са ознаком 5906.  
 
Секретар Савета                                                                                 Председник Савета 
Гордана Ђурић                                                                                    Драгана Тончић 
 


