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Тел: +381 (010) 311 577, 311 894, 311 876 * Факс: +381 (010) 311 891 

e-mail: kontakt@pirotski.okrug.gov.rs 

 

 

 

И з в е ш т а ј  

о раду Стручне службе  

Пиротског управног округа  

за 2018. годину 
 

 

I 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПИРОТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

 

 

      Пиротски округ основан је 1992.године на основу Уредбе о 

начину вршења послова министарстава и посебних организација ван 

седишта („Службени гласник РС“,број 3/91), а његова трансформација у 

Пиротски управни округ извршена је на основу Уредбе о управним 

окрузима („Службени гласник РС“, број 15/06). 

 

                Пиротски  округ је смештен  у југоисточном делу Србије на 

површини од 2.763 км2 са центром округа- општином Пирот и још три 

општине: Бела Паланка, Бабушница, и Димитровград. На територији округа 

живи 92.277 становника (попис из 2011.године). 

                

     Управни округ је подручни центар државне управе који 

обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су 

образоване за његово подручје. За Пиротски управни округ четири 

министарства су обаразовала подручне јединице са тридесет једног 

извршиоца, и то: 

 

 

        Република Србија 

 Пиротски управни  округ 

   Број: 922-02- 4 /2019-01            

     Датум: 08.02.2019. 

 

 

Republic of Serbia 

District of Pirot 

    83, Srpskih vladara str 

18300 Pirot 
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МИНИСТАРСТВО Број извршиоца у 

округу 

1. Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде 

 

10 

2.Министарство пољопривреде и 

заштите животне средине 

 

03 

3. Министарство за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања 

 

06 

 

3. Министарство здравља 

05 

4. Министарство трговине,туризма и 

телекомуникације 

 

07 

Укупно: 31 

 

 

П О С Л О В Н И   П Р О С Т О Р 

 

      Седиште Пиротског управног округа је у Пироту, у улици 

Српских владара  83. Зграда округа  је стара преко 100 година и у 

власништву је општине Пирот. У седишту округа је смештена Стручна 

служба  на челу са Начелником управног округа и oсамнаест инспектора из 

наведених министарстава. 

 

Намена                                                   Број 

приземље 

канцеларије                                         9 

мокри чвор                                          1 

архива                                                  1 

котларница                                          1 

укупно приземље                            312 м2 

спрат 

канцеларије                                          8 

мокри чвор                                           1 

сала за састанке                                   1 

укупно спрат                                     312 м2 

укупно:                               624 м2 
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     Уговорима о закупу службеног простора без надокнаде, 

регулисан је смештај инспектора који су смештени ван седишта округа и то: 

2 инспектора смештени су у згради Фонда ПИО у Белој Паланци, у згради 

Основног суда у Бабушници смештена су 3, а у  Димитровграду, у згради 

JП “Комуналац“ смештено је 6 инспектора. Трошкове струје, грејања и 

одржавања ових просторија, на основу испостављених фактура, плаћа 

округ.                        

 

II 

СТРУЧНА СЛУЖБА  ОКРУГА 

Делокруг Стручне службе управног округа 

      

 

                Према Закону о државној управи („Службени гласник РС“, 

бр.79/05,101/07,95/10 и 99/14), Стручна служба је задужена за послове 

стручне и техничке потпоре начелнику Управног округа и заједничке 

послове за све окружне подручне јединице органа државне управе.    

      
      Стручна служба и Одсек за опште послове образује се за 

обављање међусобно сродних послова којима се обезбеђује стручна и 

техничка потпора начелнику Управног округа у обављању нових дужности, 

као и инспекцијским службама који су заједнички за све окружне подручне 

јединице органа државне управе. Стручна служба Управног округа обавља 

стручне и с њим повезане извршне и оперативне послове, примењујући 

бројне прописе из области канцеларијског пословања, радног 

законодавства, финансија, јавних набавки, безбедности и здравља на раду, 

ванредних ситуација, израде и реализације планова интегритета и других. 

Делатност Стручне службе поред пружања подршке функцији начелника 

округа и Савета округа, огледа се и у  обављању оперативних послова 

везаних за делатност деташираних органа министарстава. 

 

    У Стручној служби обављају се послови заједнички свим 

окружним  подручним јединицама који се односе на: остваривање сарадње 

са органима државне управе, локалне самоуправе и другим органима и 

организацијама; управне послове у вези заснивања и престанка радног 

односа и остваривања права из радног односа; планирање извршења буџета, 

израду захтева за промену апропријација и промену квота, изради захтева 

за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу 

расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско 

извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, 

прикупљање и контролу података за обрачун плата запослених; састављање 
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анализа, извештаја и информација; набавку, чување и издавање 

канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара; пријем, 

евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедиција 

предмета; дактилографски послови и послови умножавања материјала; 

превоз путничким аутомобилом; административни послови везани за рад 

Савета управног округа, текуће одржавање пословног простора и други 

послови од значаја за рад Управног округа.  

 

 

 

1. СИСТЕМАТИТАЦИЈА И ПОПУЊЕНОСТ 

 РАДНИХ МЕСТА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ 

 

 

   Стручна служба Пиротског управног округа обавља послове 

којима се обезбеђује стручна и техничка потпора начелнику управног 

округа у обављању његових дужности  и послова који су заједнички за све 

окружне подручне јединице органа државне управе. Послови који се 

обављају у стручној служби Пиротског управног округа односе се на: 

-  остваривање сарадње са органима државне управе, локалне 

самоуправе и другим органима и организацијама;   

- управне послове у вези са заснивањем и престанком радног односа 

и остваривањем права из радног односа запослених у Стручној служби 

управног Округа; правне послове  за потребе управног Округа; персоналне 

и друге евиденције запослених у управном Округу; 

- обављање финансијско-материјалних послова у вези са планирањем 

и наменским трошењем средстава за рад управног Округа; припрему 

годишњих и периодичних извештаја, припрему предлога потребних 

средстава за рад управног Округа, финансијски план, завршни рачун, 

извештаја о утрошеним средствима управног Округа; обраду података за 

исплату плата, других примања и накнада запослених  у управном Округу; 

контролу финансијских и рачуноводствених података; израду анализе , 

информације и друга акта која се односе на планирање, обезбеђење и 

реализацију средстава; вођење књиговодствене и друге евиденције из 

области материјално-финансијских послова, континуирано праћење 

прописа из области финансија; 

             -обављање канцеларијских послова; вршење пријема поште и 

поднесака упућене министарствима; завођење, евидентирање и здруживање 

предмета путем АОП-а, развођење, архивирање и чување аката у архиву; 

обавештење странкама о кретању предмета; пријем пошиљака и предмета 

за експедовање преко поште; ковертирање и завођење поште у књигу 
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отпреме, евидентирање утрошака канцеларијског материјала и поштанских 

трошкова. 

 

    Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места из 2010.године  у Стручној   служби Пиротског управног 

округа систематизовано је 6 радних места са 7 извршиоца и то: државни 

службеник на положају, државни службеници: шеф одсека - 1извршилац, 

референт за кацеларијске послове - 2 извршиоца; намештеници: технички 

секретар – 1 извршилац, возач -1 извршилац  и оператер – дактилограф - 2 

извршиоца и начелник округа као постављено лице. 

 

 

       Табеларни приказ 

 

Назив радног места 

 

 

Број радних места 

 

Број извршиоца 

Положај Начелник управног 

округа 

1 државни службеник 

на положају 

Саветник Једно радно место 1 државни службеник 

Референт Једно радно место 2 државна службеника 

III врста радног места 

намештеника 

 

Једно радно место 

 

1 намештеник 

IV врста радног места 

намештеника 

 

Два радна места 

 

3 намештеника 

                    

 

На основу Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, 

систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 

2015. годину („Службени гласник РС“, број 101/15), током 2015.године 

донет је Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места у Стручној служби Пиротског управног округа којим је 

систематизовано 6 радних места са 7 извршиоца и то: начелник управног 

округа - државни службеник на положају, државни службеници: шеф 

одсека – 1 извршилац, референт за кацеларијске послове - 2 извршиоца; 

намештеници: технички секретар – 1 извршилац, возач - 1 извршилац  и 

оператер – дактилограф - 1 извршилац, што значи да је број извршиоца за 

обављање дактилографских послова смањен за једног извршиоца.    
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           Табеларни приказ 

 

Назив радног места 

 

Број радних места Број извршиоца 

Положај Начелник управног 

округа 

1 државни службеник 

на положају 

Саветник Једно радно место 1 државни службеник 

Референт Једно радно место 2 државна службеника 

III врста радног места 

намештеника 

 

Једно радно место 

 

1 намештеник 

IV врста радног места 

намештеника 

 

Два радна места 

 

2 намештеника 

             

                    Након доношења Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, 

систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоупрваве за 

2015.годину(''Службени гласникРС'' број 101/2015) и након анализе радних 

места, обима посла у 2014.и 2015.години који су обављали државни 

службени и намештеници, утврђено је да ће смањење једног извршиоца на 

пословима оператер - дактилограф најмање утицати на ажурност и квалитет 

пружања услуга Стручне службе, а ово пре свега због тога што велики број 

инспектора све ређе користе услуге дактилографа. 

 

         Овај Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 

радних места у Стручној служби Пиротског управног округа у складу је са 

наведеном Одлуком Владе. 

 

 

 

2.НАЧЕЛНИК ОКРУГА 

 

                   Решењем Владе Републике Србије 24 Број:119-2217/2016 год. 

27.фебруара 2016.год. на место начелника Пиротског управног округа 

постављена је Драгана Тончић.      

    

               Начелник Управног округа је у току 2017.године имао бројне  

активности, а Стручна служба је пружала стручну и техничку потпору у 

обављању тих активности и то: 

 

- Одржане су 4 седнице Савета Пиротског управног округа; 
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- Одржано је 35 колегијума са шефовима инспекцијских служби и 4 

колегијума са свим запосленима у Пиротском управном округу; 

- Такође, у 2018.години одржане су две редовне и једна ванредна 

седница Окружног штаба за ванредне ситуације, о чему су сачињени 

записници. 

 

 

 

Активности начелника Пиротског управног округа у периоду од 

01.01.2018. – 31.12.2018.                                
                 

Активности у ПУО: 

Савет округа – У току горе наведеног периода одржана су четири савета. 

Први Савет одржан је 12.02.2018. са тачкама дневног реда:  

1. Конституисање новог Савета због промене члана, 

2. Усвајање записника са предходног Савета, 

3. Пројекат изградње станова за припаднике снага безбедности 

Р.Србије- заинтересованост за прикључење пројекту, 

4. Закон о становању – први месеци примене и ЈЛС, 

5. Разно 

 

Други Савет одржан је 11.05.2018. са тачкама дневног реда: 

1. Усвајање записника са предходног Савета, 

2. Презентација система електронске припреме и доставе материјала за 

седнице Скупштине и општинска/градска већа, 

3. Обезбеђење континуитета у спровођењу Закона о озакоњењу – 

предлог термина за састанак са представницима министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

4. Иницијатива удружења пензионера за изградњу геронтолошког 

центра, 

5. Разно 

 

Трећи Савет округа одржан је 04.07.2018. у проширеном сазиву са 

представницима министарства за државну управу и локалну самоупораву, 

државним секретаром Иваном Бошњаком и Богданом Лекићем, као и 

представницима града Чачка, са тачкама дневног реда: 

1. Нова законска регулатива из надлежности МДУЛС, 

2. Презентација електронског система вођења седнице Скупштине 

општине/града, 

3. Презентација картице „3 плус“, 

4. Разно 
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Четврти Савет округа одржан је 21.12.2018. са тачкама дневног реда: 

1. Усвајање записника са предходног Савета, 

2. Особености здравствене културе и патологије становништва 

Југоисточне Србије и њихов утицај на демографску репродукцију – 

препорука САНУ, огранак Ниш, 

3. Разно 

Пред крај 2017. године дошло је до смене председника општине 

Бабушница, ф-ју председника коју је обављао Драган Видановић преузела 

је Слађана Николић, тако да је први Савет у новој години имао законску 

обавезу да се конституише у новом сазиву. 

Како је и у овој години било актуелно озакоњење, министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је у сталној комуникацији са 

округом препознало проблем, који је делимично решен упошљавањем 

нових радника по уговору о привремено – повременим пословима, уз 

сагласност Министарства за државну управу и локалну самоуправу и 

Министарства финансија.  

Све три општине, као и град Пирот испоштовале су рокове, уз мања 

одступања, што се тиче пописа нелегално изграђених објеката. По 

доношењу решења, ради се на легализацији или рушењу бесправно 

подигнутих објеката. 

Општина Димитровград је ушла у пилот пројекат за примену различитих 

мера популационе политике као девастирано подручје са ниском стопом 

наталитета. Зато је и на једном од Савета била тачка на препоруку САНУ, 

огранка у Нишу  здравствена култура на Југоистоку Србије. 

Применом Закона о становању све локалне самоуправе са нашег подручја 

испоштовале су рок 12.12.2017. како би регистровали своје стамбене 

заједнице. У току 2018. године примена Закона је у потпуности заживела. 

Рад републичких инспекцијских служби се на сваком Савету провлачио 

под разно и за дату ситуацију и дати моменат решавао у ходу. Генерално, 

сарадња и комуникација са локалним самоуправама и републичким 

инспекцијским службама је обострано задовољавајућа. 

Окружни штаб за ванредне ситуације  
 Окружни штаб за ванредне ситуације је у 2018. години одржао је укупно 

четири седнице штаба и то:    

- 25.01.2018. године, ванредну седницу, 

- 01.03.2018. године, свечану седницу, 

- 09.03.2018. године, ванредну седницу и  

- 21.12.2018. године, редовну седницу окружног штаба. 

ОкШВС Пиротског управног округа је на седницама штаба донео 17 

закључака и 3 препоруке.  Наредбе нису издаване. 

Ванредна ситуација је проглашена у општини Бабушница у периоду 

од 20. марта  до 05. јула због проблема у водоснабдевању. 
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 У ПУО није било већих последица обилних падавина. 

ОкШВС је у току целе године пратио стање и организацију система 

заштите и спасавања и предлагао мере за њихово побољшање.  

План рада ОкШВС за 2018. је у потпуности реализован.  

Усвојен је план за 2019. са активностима на побољшању достигнутог 

степена организованости система ЗиС у локалним самоуправама, као 

и разматрање стања спровођења превентивних мера заштите од 

поплава, одрона, снега, леда, пожара, епидемија, епизотија идрухих 

опасности на територији Пиротског округа. Континуирано се прати 

и процена ризика.  

Пружају се помоћи градском и општинским штабовима. 

Од 27. новембра до 29. новембра одржана је тродневна командно – 

симулациона вежба „Пирот 2018“ у организацији сектора за 

ванредне ситуације министарства унутрашњих послова на којој су 

поред начелнице округа учествовали и предстаници све 4 локалне 

самоуправе. 

Организација рада са републичким инспекцијским службама  
      Сви представници републичких инспекцијских служби позивани су на 

редовне колегијуме на којима су презентовали свој рад. Како је на снази 

нови Закон о инспекцијском надзору, сви инспектори у својим 

извештајима раде по овом Закону.  Конференције за новинаре су у 

просторијама округа одржаване квартално и уредно преношене кроз 

медије. 

 По потреби, одржавани су радни састанци на којима је решавана текућа 

проблематика. Сарадња са инспекторима је на веома високом 

професионалном нивоу, а њихов рад се може вредновати највећом оценом. 

Такође, сарадња са инспокторима чија су седишта у другим окрузима је 

веома добра, тако да смо заједничким снагама приступали проблемима и 

исте отклањали. У току године спроведене су акције заједничких контрола 

више инспекцијских служби, што је дало добре реултате, како откривања 

неправилности у раду, тако и превентивно саветодавних резултата. 

Републички инспектори су поред града Пирота, смештени и у државне 

институције у суседним локалним самоуправама, Бабушници, Белој 

Паланци и Димитровгрду. У току године редовно се сервисирају 

инспекцијске службе, како потрошним материјалима (папир, средства за 

хигијену, тонери...), тако и основним средствима мање вредности која су у 

датом тренутку били неопходни за несметано функционисање инспекција 

(штампачи, скенери, усб каблови, мишеви...) 

У току 2017. године, Пиротски управни округ је остао без републичког 

здравственог инспектора јер је исти отишао у старосну пензију, а после 

чврстих обећања и сталног контакта како са начелником здравствене 

инспекције,  тако и са помоћником министра за испекцијски надзор до 

дана данашњег нисмо надоместили овог инспектора. На територији округа 
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се не контролише основна животна намирница – хлеб од 2009. године када 

је пољопривредни инспектор отишао у превремену пензију. 2018. године и 

инспектор за контролу алкохолних пића је отишао у пензију, а до краја 

године остаћемо и без два инспектора тржишне инспекције, која ће од 

скорашњих 13 инспектора да се сведе на свега 4 инспектора што већ 

угрожава несметано обављање послова. У овом тренутку Пиротски 

управни округ има 30 републичких  инспектора и тенденцију сталног 

смањивања јер је старосна структура преко 55 година живота. Ово ће већ у 

наредном периоду представљати велики проблем за функционисање 

републичких инспекцијских служби нашег округа јер се број инспектора 

рапидно смањује. 

 

Сарадња са окрузима  
Сарадња са окрузима са територије Републике Србије је по уобичајеном 

плану и потребама. Гранични окрузи са нашим округом су уско повезани у 

сваком виду сарадње, консултације, сугестије, организовања заједничких 

састанака.... Што се тиче комуникације са осталима, она је спорадична, по 

потреби и кроз координацију са министарством државне управе и локалне 

самоуправе на заједнички организованим састанцима.  

Пракса започета у 2017. години наставила се на 2018. годину, па се у току 

године организују координације по окрузима. 

Сарадња са Министарствима – Реализација свих задатака од стране 

Министарстава Владе Републике Србије је остварена из сталне 

комуникације и конекције. У току реализације Закона о озакоњењу, округ 

представља спрегу министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре и локалних самоуправа, а по питању додатног 

упошљавања за привремено повремене послове око пописа нелегално 

изграђених објеката. 

Такође, у овој години је рализована и примена Закона о становању, а 

окрузи су и овога пута били спона између Министарства и локалних 

самоуправа у којима се је вршила регистрација стамбених заједница. 

Радни састанци у округу – У Пиротском управном округу су се од 

почетка године одржавали следећи састанци:  

-  Туристичка организација града Пирота са републичким инспекцијским 

службама одржала је састанак у вези предстојећег 7. сајма пегланих 

кобасица, а све у циљу добре организације,  

-  У великој сали ПУО обележен је дан Војске Републике Србије, 

-  Редовне и ванредне седнице окружног штаба за ванредне ситуације, 

-  Обележен је светски дан цивилне заштите, 

-  Представници МЗ Пољска Ржана, 

-  ПУО посетио је министар за рад, запошљавање, социјална и борачка 

питања, Зоран Ђорђевић у акцији „реци НЕ раду на црно“, 

-  Посета министра државне управе и локалне самоуправе Бранка Ружића, 
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-  Посета начелника софијске области и делегација Републике Бугарске, 

-  Посета начелнице перничке области у Републици Бугарској, 

-  Повезивање партнера за други ИПА позив, 

-  Посета представника КРИБ-а, 

-  Друга седница управног одбора Уговорне окружне привредне коморе, 

-  Савети округа редовни и редовни у проширеном саставу са државним 

секретаром МДУЛС Иваном Бошњаком и стручним сарадником Богданом 

Лекићем, 

-  Уприличен је испраћај кадета у средњу војну школу и на факултет,   

-  Дан отворених врата са републичким инспекцијским службама,  

-  Састанак са представницима Коридора, Актора и подизвођача са локала,  

-  Месечни колегијуми са инспекцијским службама,  

- Квартално извештавање ка медијима о раду републичких инспекцијских 

служби, 

- Новогодишњи коктел за привреднике и сараднике. 

 

Остале активности -   У току календарске 2018. начелница Пиротског 

управног округа имала је следеће активности: 

- 7. Сајам пеглане кобасице, 

- Новогодишњи и божићни пријем у Генералштабу, 

- ИНТЕРРЕГ ИПА програм прекограничне сарадње у Софији, 

- Обележавање међународног дана деце оболеле од рака, 

- Састанак са амбасадором Данске у Нишу, 

- Полагање венца на спомен обележје Василу Левском, 

- Посета Измиру у Турској са представницима Слободне зоне Пирот, 

- Повезивање партнера за други ИПА позив, 

- Светски дан цивилне заштите, 

- Сарадња привреде пиротског и нишавског краја, 

- Потписивање меморандума о сарадњи са представницима КРИБ-а, 

- Сећање на депортовање пиротских Јевреја и обележавање 76. 

годишњице страдања, 

- Седнице парламента привредника Пиротског, Нишавског и 

Топличког округа, 

- Пословни форум Србија – Бугарска у Нишу, 

- Трибина о малим хидроелектранама са министром Гораном 

Триваном, 

- Дани Пирота у Нишу, 

- 15 година француског института у Нишу, 

- Селектовање и прерада отпада – укључивање у европске токове, 

- Обележавање дана победе над фашизмом, 

- Делегација Румуније задужена за европске фондове, 
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- Посета бугарског конзула ПУО, 

- Прослава дана полиције, 

- Примена информационог система еЗУП,  

- Светски дан заштите животне средине, 

- Посета привредне делегације из Шангаја, 

- Популациона политика и наталитет – трибина, 

- Дан Белорусије, 

- Сајам грнчарства у Пољској Ржани, 

- Обилазак радова на коридору 10 са министарком Михајловић, 

- Посета председника Вучића и Радева Димитровграду, 

- Додела захвалница и значки војницима који су добровољно служили 

војни рок, 

- 23. међународно – научни скуп на Економском факултету, 

- Савет округа у проширеном саставу, 

- Дан општине Бела Паланка, 

- Ажурирање адресног регистра у Републици Србији, 

- Посета министра Зорана Ђорђевића ПУО, 

- Израда социјалних карти, 

- Посета округу софијске делегације, 

- Помен палим борцима на српском гробљу, 

- Помен палим борцима на грчком гробљу, 

- Мала госпојина у МЗ Пољска Ржана, 

- Дан општине Димитровград, 

- Координација у Алибунару, 

- 28 година ХЕ Пирот, 

- Обележавање дана Техничке школе, 

- Радни састанак са председником Србије у Нишу, 

- Наша сећања, наша историја, 100 година солунског фронта, 

- Дан треће бригаде копнене војске Србије, 

- Обележавање славе Погановског манастира, 

-  Откривање споменика Гвозденом пуку, 

- Министар Ружић у посети округу, 

- Представљање Србије на самиту „16+1“, 

- Захвалнице и значке војницима из Бабушнице, 

- Јесењи сајам запошљавања, 

- Захвалнице и значке војницима из Димитровграда, 

- Обележавање славе света Петке, 

- Радионица о мирном решавању радних спорова, 
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- Дан примирја у Првом Светском рату – полагање венаца на спомен 

обележје палих бораца у Софији, Република Бугарска, 

- Избори за националне савете националних мањина, 

- Акција пошумљавања пиротског кеја, 

- Други круг по позиву за пројекте ИПА, 

- Састанак са министарком Михајловић на коридору у Владичином 

Хану, 

- Пета седница парламента ПК Ниш, 

- Састанак представника Слободних зона Србије и светске 

асоцијације зона, 

- Друга међународно научно стручна конференција „Регионални 

развој и прекогранична сарадња“ 

- Оснивање социјално – економског савета града Пирота, 

- Новогодишњи пријем у округу за представнике привреде и осталих 

државних институција. 

Активности од изузетног значаја за Пиротски округ 

У Софији је 20. октобра 2018. године одржан четврти по реду састанак 

локалних лидера земаља Централне и Источне Европе и Кине и четврти 

састанак Кина – ЦИЕЗ удружења гувернера провинција, „16 + 1“. 

По позиву Министарства спољних послова и Министарства за државну 

управу и локалну самоуправу, Пиротски управни округ представљао је 

Србију на овом самиту. Локалне самоуправе града Пирота и општина 

Димитровград, Бела Паланка и Бабушница на челу са начелницом округа 

присуствовале су  скупу. 

Драгана Тончић, начелница округа презентовала је у првој 

сесији „Пољопривреда и Туризам“ Пиротски округ – локалне самоуправе. 

Имајући у виду интерес Републике Србије за даље јачање свеукупне 

сарадње са Народном Републиком Кином, посредством билатералних 

канала и у оквиру механизма сарадње  „16 + 1„  само учешће и 

представљање дела Републике Србије кроз округ  је било од великог 

значаја. 

У Нишу је 28. септембра 2018. одржан састанак са председником 

Србије Александром Вучићем и његовим сарадницима. По отварању 

аустријске фабрике Цумтобел која производи расвету, у Официрском дому 

је одржан састанак затвореног типа са 5 начелника округа са Југа 

Србије, Пиротског, Нишавског, Јабланичког, Пчињског и Топличког и 

представницима локалних самоуправа ових округа. 
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Ово је била јединствена прилика да се са првим човеком државе нађу очи у 

очи челни људи југоисточне Србије. Поред анализе буџета, презентовани су 

и реализовани пројекти по локалним самоуправама, као и планови за будуће 

стратешке послове и пројекте. 

У  оквиру дводневне посете Србији, делегација председника 

Бугрске Румена Радева, заједно са предсеником Србије Александром 

Вучићем и министрима у Влади Републике Србије у  другом дану посете 

обишли су Димитровград, општину Пиротског управног округа. 

Циљ посете је био унапређење политичких односа наше две земље као и 

учвршћивање два братска народа, имајући у обзир да се Димитровград 

налази на десетак километара од границе са Републиком Бугарском. 

По одржавању састанка у Спортско-туристичком центру са 

представницима бугарске националне мањине, председници су се 

обратили новинарима и обојица изразили задовољство због разумевања у 

решавању свих питања у интересу оба народа. 

На Нешковом брду, на споменику „Паметник“ председници су положили 

венце у знак сећања на битку између Бугара и Срба са жељом да се то 

више никада не догоди. 

У Гимназији „Свети Кирило и Методије“, после пригодног културно-

уметничког програма, председници Вучић и Радев положили су камен 

темељац за споменик овим просветитељима. 

Делегације Србије и Бугарске, на челу са председницима, обишле су 

радове на Коридору 10, на петљи аутопута „Димитровград запад“. 

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 

потпредседница у Влади Републике Србије, проф. др Зорана Михајловић, 

обишла је заједно са директорима „Коридора“ и „Путева Србије“, 

начелницама Нишавског и Пиротског округа и градоначелницима Ниша и 

Пирота радове на изградњи Коридора 10, деоници од Банцарева до Црвене 

Реке. 

На овој деоници  данас се започело са асфалтирањем овог дела ауто-пута. 

Директор Коридора је изјавио да се завршетак овог крака очекује до краја 

године и да је у овом тренутку степен завршености послова преко 60 посто. 

Госпођа Михајловић је истакла да ће се овом деоницом спојити источна 

Србија са суседном Републиком Бугарском  и аутопутем који повезује 

запад, а тиме и повећати број аутомобила у транзиту, по процени, за две 
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трећине у односу на 2014. годину. Изузетно битна ствар за завршетак ауто 

пута је пре свега безбедност, јер ће се смањити број саобраћајних несрећа 

кроз Сићевачку клисуру за најмање 20 посто, и то оних са смртним исходом. 

Време путовања путника и робе се знатно скраћује што је још једна од 

предности ове деонице. Аутопут омогућава и приступ новим инвестицијама 

и страним и домаћим инвеститорима боље услове за нова улагања. Овим се 

разбија догма, што јужније, то тужније и показује спремност Владе да улаже 

и у овај део  Србије. 

Потпредседница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић, разговарала је  

са начелницом Пиротског округа, замеником градоначелника Пирота и 

председницима општина Димитровград, Бабушница и Бела Паланка, о 

инфраструктурним пројектима у области друмског и железничког 

саобраћаја важним за ове локалне самоуправе, и том приликом истакла да 

држава реализује велике инфраструктурне пројекте, али да не сме да се деси 

да нема довољно улагања у регионалну и локалну инфраструктуру. 

Михајловићева је изјавила да се разговарало о тренутним пројектима, као и 

о плановима за наредну годину, рекавши да је у претходних неколико 

година уложено више од милијарду динара у путну инфраструктуру у овом 

крају. 

„Ово није први пут да се састајемо. У Пироту ће већ данас разговарати са 

директором железница о путним прелазима и неопходним рампама, до краја 

године расписаћемо јавни позив за пројектно-техничку документацију 

неопходну за реконструкцију два пута од Бабушнице до Пирота и од 

Бабушнице до Звоначке бање. Поред тога, осигураћемо да извођачи радова 

на источном краку поправе све оштећене  локалне путеве у Белој Паланци, 

док ћемо у Димитровграду помоћи да проток бугарских туриста буде бржи 

и ефикаснији увођењем мањег граничног прелаза, о чему ћемо разговарати 

са Министарством унутрашњих послова“, рекла је Михајловићева. 

Драгана Тончић, начелница Пиротског округа, захвалила је 

потпредседници Владе и директорима „Коридора Србије“ и „Путева 

Србије“ на доброј сарадњи и подршци. 

„Показали сте како може да се ради и на терену, где сте сада најпотребнији. 

Источни крак Коридора 10 који пролази кроз Пиротски округ веома је 

важан за наш крај, завршетком деонице Банцарево-Просек избећи ћемо 

незгодну Сићевачку клисуру и 13 тунела кроз њу. Хвала Министарству које 

препознаје округе, јер смо ту да пружимо подршку како локалним 

самоуправама, тако и владиним институцијама“, рекла је Тончићева. 
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Заменик градоначелника Пирота Видојко Панајотовић изразио је 

задовољство исходом данашњег састанка, рекавши да је све што је до сада 

обећано и извршено. 

Владица Димитров, председник општине Димитровград, рекао је да се на 

данашњем састанку разговарало о проблемима и потребама општина, те да 

је ово начин на који се ради. 

„За неколико минута сам изнео проблеме општине потпредседници Владе 

и договорили смо наредне кораке, крећемо у реализацију већ данас. За ово 

би ми у Београду било потребно пар месеци, док бих обавио све састанке“, 

рекао је Димитров. 

Слађана Николић, председница општине Бабушница, захвалила је 

потпредседници Михајловић на подршци, рекавши да ће наредне године 

почети радови на реконструкцији два важна пута за општину. 

„Реконструисаће се пут ка Пироту, као и пут од Бабушнице до Звоначке 

бање, што је веома важно за нашу општину јер је то начин да 

рехабилитујемо бању која већ деценију не постоји. Хвала вам што 

Бабушница неће бити заобиђена“, рекла је Николићева. 

Горан Миљковић, председник општине Бела Паланка, рекао је да су на 

данашњем састанку дефинисане обавезе свих актера, те да је потврђена 

добра сарадња министарства, „Коридора Србије“и „Путева Србије“ и 

локалних самоуправа. 

Директор „Коридора Србије“ изјавио је да ће до краја ове године бити 

расписан тендер за изградњу Сопотске петље и да ће радови бити готови 

наредне године. 

 

Пријем грађана – Пријем грађана код начелника Пиротског округа је 

четвртком, а по потреби и сваког дана у зависности од ситуације. 

 

Стручна служба – Стручна служба ПУО броји шест запослених, без 

начелника. Рад ове службе је синхронизован и активан, а оперативни 

колегијуми се одржавају на дневној основи.  

 

Потребе за упошљавање нових инспектора -  Пиротски управни округ је 

без  инспектора за контролу хлеба (нема га задњих десет година), тако да 

је обезбеђење овог профила ургентно у овом тренутку јер се основна 
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животна намирница не контролише.  Покренута је иницијатива за 

упошљавање истог. Здравствени инспектор је 28. јуна 2017. отишао  у 

старосну пензију тако да  стоји потреба и за упошљавањем овог профила, а 

до данас није упошљен нико на овим пословима, задужен је инспектор у 

Нишавском округу који спорадично долази и не врши превентивне 

прегледе. Такође, неопходан је и инспектор за контролу пића, као и 

еколошки инспектор. 

 

Сарадња са привредом – Привреда Пиротског управног округа је са 

тенденцијом сталног раста. Поред мултинационалне компаније Тигар 

Тајерс-а и одличном сарадњом са округом, и остали привредници и 

предузетници су препознали добру намеру и укључили се у Уговорну 

окружну привредну комору Пирот, која сада има преко 200 привредника и 

предузетника са територије округа. Добар тренд ће се, верујем, наставити 

и у наредним годинама, а пуна подршка округа је препознатљива и служи 

као добра основа за надградњу просперитетног друштва и заједнице у 

којој је добро тло за живљење. Потребно је развијати предузетнички дух и 

концентрисати се на мала предузећа.  

 

Сарадња -  Пиротски округ има традиционалну сарадњу са Амбасадом 

Републике Француске, Амбасадом Грчке, Амбасадом Бугарске и  

Амбасадом Белорусије.  

Начелница Пиротског управног округа присуствовала је у току 2018. свим 

државним свечаностима, на којима се полажу венци и обележавају 

најбитнији државни датуми из наше историје. 

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ ПОСЛОВИ 
 

                 Од 01.01.2018. до 31.12.2018 године у писарници Пиротског 

управног округа укупно је заведено 6.674 предмета, а архивирано 4.963 

предмета из 2018. године. 

 

        У току 2018. године примљено је 1.072 препоручених пошиљки 

и око 500 обичних писама, а  отпремљено  је 1.907 препоручених и око 500 

обичних писама. Отпремљено је 540 захтева судији за прекршаје, примљено 

је 351 рачуна и 474 обавештења, решења, пријава, допуна и других дописа. 

 

 

 

 

            Табеларни приказ: 
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2018 

 

Број 

инспектора 

Укупан број 

заведених предмета 

по инспекцијама 

Укупан број 

архивираних предмета 

по инспекцијама 

Укупан број активних 

предмета по 

инспекцијама 

 

Министарство трговине,туризма и телекомуникације 

Тржишна 

инспекција 

 

06 

 

407 

 

332 

 

75 
Туристичка 

инспекција 

 

01 

 

155 

 

146 

 

09 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде  
Пољопривредна 

инспекција 
 

03 

 

312 

 

247 

 

65 
Водна инспекција  

01 

 

133 

 

130 

 

03 
Шумарска 

инспекција 
 

01 

 

158 

 

117 

 

41 
Ветеринарска 

инспекција 
 

05 

 

1.767 

 

871 

 

896 

 

Министарство заштите животне средине 

Заштита животне 

средине 

 

03 

 

177 

 

38 

 

139 
 

Министарство здравља 

 

Санитарна 

инспекција 

 

 

05 

 

 

1.573 

 

1.453 

 

 

120 
 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

 

Инспекција рада 

 

06 

 

1.776 

 

1.629 

 

147 
 

 

Стручна служба 

 

Начелник округа 

 

 

01 

 

216 

 

/ 

 

216 

Укупан број 

предмета 

заведених у 2018. 

 

31 

 

6.674 

 

4.963 

 

1.711 

 

 

 

 

 

                                   

ДАКТИЛОГРАФСКИ ПОСЛОВИ 
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                     За рад на пословима у дактилобироу систематизовано је једно 

радно место са једним извршиоцем. Откуцано је 671 решења, 144 

записника, 158 извештаја, 110 захтева судији за прекршаје, 441 решења о 

распореду средстава, 441 захтева за плаћање и око 250 разних  дописа.  

 

 

Табеларни приказ 
 

2018 

 

Број 

инспектора 

Откуцано 

 

-решења 

Откуцано 

 

-захтева за 

покретање п.п. 

Откуцано 

 

-записника, 

дописа, 

извештаја 

 

Укупан број 

откуцаних 

докумената 

 

Министарство трговине,туризма и телекомуникације 

Тржишна 

инспекција 

 

06 

 

90 

 

15 

 

126 

 

231 
Туристичка 

инспекција 

 

01 

 

33 

 

14 

 

121 

 

168 

 

Министарство заштите животне средине 

Заштита животне 

средине 

 

03 

 

24 

 

08 

 

55 

 

87 
 

Министарство здравља 

Санитарна 

инспекција 

 

05 

 

37 

 

11 

 

75 

 

117 
 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Инспекција 

рада 

 

06 

 

46 

 

62 

 

64 

 

172 
 

 

Стручна служба 

Начелник 

округа 

 

01 

 

441 

 

/ 

 

524 

 

965 

Укупан број 

докумената за 

2018. 

 

22 

 

671 

 

110 

 

965 
 

1.746 

 

 

 

 

 

ИЗЛУЧИВАЊЕ РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТРИЈАЛА 

 И други канцеларијски послови 
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           У 2018. години спремљенo је и излучено 8,25m безвредног 

регистратурског материјала из 2007.године.    

           У току целе године вршено је требовање и издавање 

канцеларијског материјала и о томе вођена евиденција. 

          Штампање докумената са флеш меморије, скенирање и 

копирање обавља се  за потребе свих запослених у округу. 

           За рад у писарници систематизовано је једно радно место са два 

извршиоца у звању референта за канцеларијске послове који су, сходно 

постављеним радним циљевима, све задатке успешно обавили.      

 

 

 

ПОСЛОВИ ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА 

 

       Заказивање пријема странака, комуникација са представницима 

медија, слање позива и организовање састанака, присуство састанцима и 

вођење записника, пријем и слање поште за начелника округа, пријем 

електронске поште, вођење евиденције о предметима Стручне службе, 

месечно извештавање СУК-а о броју запослених, вођење евиденције о 

променама у статусу запослених, куцање дописа за потребе начелника 

округа. 

 

  

ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ 

 

       За обављање финансијских послова није систематизовано радно 

место, па  послове из  области финансија обавља шеф одсека за опште и 

финансијске послове, и то:   

 

 урађен финансијски план на месечном нивоу(фебруар-

децембар) и декадни финансијски план за 2019.годину; 

 Завршни рачун за 2018.годину; 

 План јавних набавки за 2019.годину. 

 Предлог финансијског плана за 2019-2021.год. 

 поднето 24 пореских пријава за обрачунате и плаћене порезе и 

доприносе, 

 поднета Појединачна пореска пријава за 2018.годину. 

 извештај о извршењу буџета за период 01.01-30.06.2018. 

 извештај о извршењу буџета од 01.01-31.12.2018.године. 

 месечно планирање извршења буџета, 

 израда захтева за промену апропријација и квота, 
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 вођење пословних књига основних средстава и ситног 

инвентара, 

 набавка опреме и инвентара, 

 контирање и књижење финансијске документација,  

 поднето 441 захтева за плаћање,  

 поднети извештаји о јавним набавкама Управи за јавне набавке   

и објављена обавештења на сајту Управе за јавне набвке, 

 редовно учитавање података у Регистар запослених и Централни 

регистар за кадровску евиденцију, 

 поднето 12 Извештаја о Секретаријату Владе о употреби и 

трошковима за једно возило, 

 

            У периоду од 01.01.- 31.12.2018.године спроведени су поступци 

јавних набавки на које се Закон не примењује и склопљени уговори са 

добављачима и о томе поднети извештаји. 

 

  Законом о буџету за 2018.годину за Пиротски управни округ 

предвиђено је 12.544.000,00 динара, а извршено 11.545 000,00 динара и то: 

 

Табеларни приказ 
  Планирана 

средства за 

2018.годину 

Одобрена 

средства  

за 

2018.годину 

Утрошена 

средства за 

 2018. годину 

411 плате,додаци и накнаде 

запослених 

5.700.000,00 5.631.000,00 5.058.390,63 

412 социјални доприноси на 

терет послодавца 

1.067.000,00 1.061.000,00 905.451,93 

4121 доприноси за ПИО   607.006,86 

4122 доприноси за здравствено 

осигурање 

  260.507,17 

4123 доприноси за незапосленост   37.937,90 

413 накнаде у натури 30.000,00 30.000,00 0 

414 социјална давања 

запосленима 

68.000,00 68.000,00 0 

415 накнаде трошкова за 

запослене 

150.000,00 150.000,00 135.360,00 

416 награде запосленима и 

остали посебни расходи 

1.000,00 76.000,00 73.360,33 

421 стални трошкови 2.590.000,00 2.710.000,00 2.710.000,00 

4212 енергетске услуге   1.403.167,43 

4213 комуналне услуге    571.165,58 

4214 услуге комуникација   473.690,05 

4215 трошкови осигурања    34.745,00 

4219 остали трошкови   226.621,00 

422 путни трошкови 150.000,00 150.000,00 24.445,00 
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423 услуге 550.000,00 550.000,00 536.380,00 

4231 административне услуге   63.319,33 

4232 компјутерске услуге   221.784,00 

4233 усл.образовања  и 

усавршавања 

  98.010,00 

4234 услуге информисања   31.596,00 

4236 усл.за домаћинство и 

угоститељство 

  20.180,00 

4237 репрезентација   115.050,00 

425 текуће поправке и 

одржавање зграде и опреме 

700.000,00 700.000,00 691.392,00 

4251 текуће поправке и одржавање 

зграде  

  434.784,00 

4252 текуће поправке и одржавање 

опреме 

  256.607,80 

426 материјал 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 

4261 административни 

материјал 

  280.982,76 

4263 материјал за образ. и 

усавршавање запослених 

  48.560,00 

4264 материјал за саобраћај   464.242,00 

4268 мат. за одрж. хигијене и 

угоститељство 

  91.715,13 

4269 материјал за посебне намене   194.500,00 

482 остали порези 32.000,00 32.000,00 31.194,00 

483 пенали и казне 6.000,00 6.000,00 0 

512 административна опрема 300.000,00 300.000,00 298.349,00 

      У К У П Н О : 12.544.000,00 12.544.000,00 11.545.000,00 

 

 

 

У оквиру ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА, урађено је: 

 

                      -Извештај о раду Стручне службе Пиротског управног округа 

за 2018.годину. 

                     - Ажуриран Информатор о раду за 2018.годину, 

                      -12 месечних извештаја о запосленима у Стручној служби 

округа за потребе СУК.  

                     -Републичкој дирекцији за имовину достављени извештаји 

НЕП и ЗОС,  

                     - Израђена решења о годишњим одморима запослених, 

                    - У припреми је Извештај о оцењивање државних службеника,   

                    - Утврђени су радни циљеви за 2019.годину. 

                    - Упућено више дописа министарствима и другим органима.  
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ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 

 

                    

Стручна служба Пиротског управног округа смештена је у згради 

старој преко сто година.Зграда је у власништву града Пирота, па је 

начелница округа ступила у преговоре са градоначеником око могуће 

помоћи на санацији и реконструкцији зграде.Договорено је да град Пирот 

финансира израду пројектне документације за радове које је по мишљењу 

стручњака неопходно извршити, па је тако већ крајем 2018.године 

припремљена документација и започета је реконструкција санитарног чвора 

у приземљу зграде округа. 

  О П Р Е М А 

 

ВОЗИЛА 

 

                  У складу са Уредбом о начину коришћења службних возила која 

нису одобрена за употребу, Пиротски управни округ сада користи једно 

возило марке HONDA CIVIC које је у периоду од 01.01-31.12.2018. године 

прешло  21.054 км.  

               У току 2018. године извршена су 2 редовна и 2 ванредна сервиса и 

извршена редовна замена пнеуматика. 

                   Возило HONDA CIVIC  је каско осигурано, извршен је редован 

сервис и неке неопходне поправке. О кретању возила и утрошку горива  

води се уредна евиденција. 

  Такође, у поседу Пиротског управног округа је и возило марке 

JUGO регистарских ознака PI 015-RG за које немамо одобрење за 

коришћење и које је у веома лошем стању, о чему смо обавестили Дирекцију 

за имовину. 

 

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

И КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 
 

                    У току 2018. године купљене су 32 конференцијске столице, 

један  архивски орман, фрижидер, судо машина, LCD TV, један скенер, два 

монитора. У току 2016. године инспектори које су по налогу својих 

министарстава распоређени у Димитровграду, пресељени су из зграде 

Ветеринарске клинике у зграду ЈП „Комуналац“ у Димитровграду. У вези 

с тим, склопљен је Уговор о закупу пословног простора(без надокнаде).За 

потребе инспектора уведен је интернет и пратећа опрема у вези са тим. 
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Сервисирани су фотокопир апарати,  систем за дојаву пожара и 

противпожарни апарати. 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

                         

                    Редовним одржавањем створени су добри смештајни услови 

како за запослене у Стручној служби, тако и за инспекторе који своју 

делатност обављају на територији пиротског округа. У току 2018. године, 

извршене су све планиране набавке опреме, па се може рећи да су службе 

солидно технички опремљене. 

           Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 

места који је донет почетком 2016.године смањен је број извршиоца за 

једног извршиоца на радном месту за дактилографске послове. Проблем 

који постоји већ годинама је тај што Правилником о унутрашњем уређењу 

и систематизацији радних места није систематизовано радно место за 

обављање финансијско-материјалних послова и обраду финансијске 

документације, а служба нема ни дипломираног правника. 

                 Број нових програма који се користе у раду, а за чије инсталирање и 

одржавање је потребно стручно знање, стално се повећава. Запосленима у 

Стручној служби,а и у инспекцијским службама су потребне информатичке 

услуге, за које ангажујемо лице по основу Уговора.  

          За обављање послова одржавања хигијене склопљен је уговор са 

Агенцијом, која по истеку месеца Пиротском управном округу испоставља 

фактуру, а за обављање финансијско- материјалних послова повремено 

ангажујемо лице по Уговору.Такође, ни радно место за портирске послове и 

послове обезбеђења није систематизовано, па је зграда округа без 

обезбеђења. 

                Стручна служба пружа начелнику округа и окружним подручним 

јединицама логистичку подршку која се огледа у обезбеђивању, опремању и 

одржавању радног простора, обављању административних и других послова, 

како би услови за рад били задовољавајући.           

 

 

Пирот,                                                            Н А Ч Е Л Н И К 

                                                          ПИРОТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

                                                                    Драгана Тончић 


