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З А П И С Н И К  

Са седнице Савета округа  
одржане 04.07.2018.године са почетком у 1200 сати, 

у просторијама Пиротског управног округа 
       
 

У просторијама Пиротског управног округа одржанa седница  Савет округа 

са следећим дневним редом: 

 

1 Нова законска регулатива из надлежности Министарства државне 

управе и локалне самоуправе, 

2. Презентација електронског система вођења Седница скупштине 

општине, 

3. Презентација картице 3+. 

 

Седници Савета округа присуствовали су: 

 
-Драгана Тончић- председница Савета округа, 

-Горан Миљковић, председник општине Бела Паланка, 

-Милан Поповић,председник Скупштине града Пирота, 

-Светланче Станков, в.д.начелник ОУ општине Димитровград,  

-Славица Милић,начелница ОУ општине Бабушница, 

-Иван Бошњак-државни секретар МДУЛС, 

-Богдан Лекић- МДУЛС, 

-Владан Пауновић-начелник Зајечарског управног округа, 

-Драгана Сотировски-начелница Нишавског управног округа, 

-Мирослав Кнежевић, начелник Борског управног округа,  

-Небојша Милетић- „Агенција Студио НО1“Чачак, 

-Трифуновић Игор- „Агенција Студио НО1“Чачак 

-Владица Гавриловић, представник  Покрета за децу 3+, 

-Владимир Николић- „Глабамакс“ Мађарска 

- Гордана Ђурић- секретар Савета округа. 
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 У сали Пиротског управног округа а на иницијативу државног серкретара у 

министарству државне управе и локалне самоуправе, господина др. Ивана Бошњака 

04. јула 2018. године одржана је редовна седница Савета округа у проширеном 

саставу. У складу са дневним редом  Седници су присуствовали поред начелника 

Нишавског, Зајечарског и Борског округа и представници  Агенција Студио НО1“ из 

Чачка, Глобомакса из Мађарске и Покрета за децу 3+. 

 У уводном излагању, после поздравне речи председнице Савета, господин 

Бошњак је истакао да је у претходном периоду донето девет измена и допуна 

закона  из надлежности МДУЛС и то ; 

Закон о изменама и допунама Закона о јавним агенцијама, 

Закон о изменама и допунама Закона о матичним књигама, 

Закон о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи, 

Закон о изменама и допунама Закона одржавној управи, 

Закон о изменама и допунама Закона ослужбеној употреби језика и писма. 

Закон о изменама и допунама Закона о националним саветима националних 

мањина. 

 

 Господин Бошњак је истакао да су локалне самоуправе место где се 

проблеми уочавају и генеришу, али оне треба да буду и место где ће се ти 

проблеми решавати. Нова законска регулатива   ће омогућити да  локалне  

самоуправе утичу на боље уређење и организацију рада општинских органа . 

Доношењем Закона о  изменама и допунама Закона о локалној самоуправи месне 

заједнице као ентитети који досада нису били на прави начин препознате биће 

боље организоване са новим задужењима, а општине ће имати и нека нова 

овлашћења у вези са тим.  

Када се има у виду планирање и спровођење међуопштинске сарадње на 

нивоу више јединица локалних самоуправа, планирано је да све локалне 

самоуправе неће морати да имају све службе, већ ће за обављање  поверених 

послова већи градови моћи да формирају заједничке службе, на пример у оквиру 

комуналних делатности које ће обављати поверене  послове и у општинама у 

непосредном окружењу што је  регулисано кроз измене Закона о државној управи. 

  Такође, донет је Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у јавним 

агенцијама којим ће се уредити  њихов начин пословања. 

Донета су и  четири закона  из области мањинских права. Оснивање  Савета 

за међунационалне односе један је од начина да се реализују све законске одредбе,а 

посебно социјално укључивање  Рома и других припадника националних  мањина и 

да се ради на спровођењу афирмативних мера на територијама где је мањина 

већина. Делегирање представника већинског нараода и представника националних 

мањина даје  прилику да се води  међунационални дијалог који би допринео  



 3 

решавању  заједничких проблема и задовољењу  многобројних потреба из обласи 

образовања, културе, неговања традиције и других . Новина предвиђена овим 

законским прописима је да се употреба мањинског језика може увести и само на 

делу одређена територије, а не на целој територији локалне самоуправе. 

Избор за национални савет за националне мањине заказан је за 4.новембар 

2018.године јер истиче четворогодишњи мандат досадашњим изабраним 

представницима,  па се очекује активно учешће начелника округа у организацији 

овог посла преко Републичке изборне комисије. Господин Бошњак је посебно 

инсистирао да се грађанима који представљају националну мањину на територији 

локалних самоуправа омогући несметан приступ свим правима која су прописана 

законом.Треба охрабрити  најмлађе који су ове четри године  напунили 18 година  

да се упишу у бирачки списак. Новина је и то што је дошло до повезивања 

јединственог и посебног бирачког списка везано за појединца што ће омогућити   

несметану промену  адресе,  презимена и друих личних података.У вези са тим 

потребно је информисати локалне самоуправе и начелнике градских управа да се 

ово право и обавеза у исто време схвате озбиљно и одговорно како се негативна 

конотација не би ширила чак и преко диплпматских канала и враћала се до Владе 

Србије, како би 11-12% наших суграђана који представљају националне мањине 

могли да равноправно са осталим грађанима остварују своја права и укључују се у 

изборни процес. Националне мањине имају добар правни оквир у Србији, али он  је 

недовољно инплементиран у пракси, па се зато у наредном периоду треба радити 

на томе.  

 

2. Седници Савета округа присуствовао је и председник Скупштине града 

Чачка. Он је присутне упознао са првим искуствима које град  има након 

дигитализације и увођења електронске доставе скупштинског материјала. Пре 

приступања овом пројекту извршено је анкетирање свих 75 одборника од којих 

само 6 нису прихватили електронску доставу и комуникацију. Након тога извршена 

је обука свих одборника и за све набављени лаптоп рачунари. Након првих 

заседања резултати уштеде били су више него задовољавајући. По његовим речима 

у периоду једног четворогодишњег мандата уштеда ће бити око 8 милиона динара, 

што подразумева уштеду на канцеларијском материјалу, штампи, достави тог 

материјала, гориву и прековременом раду. 

Постоји много разлога за његову примену, а уштеда и  функционалност су 

свакако најјачи адути за увођење нове технологије у раду државних органа.  

 

3.  Увођење картица 3+ је  иницијатива која  се уклапа са државном политиком  

повећања наталитета . У Србији има преко 99.000 породица са троје и још 

двадестак хиљада са четворо и више деце. Више до десетак градова  и општина у 

Србији већ су покренули ову иницијативу и овом приликом презентовано је како су 

Покрет за децу ТРИ ПЛУС и град Чачак реализовали  пројекат ПОНОСНА 

КАРТИЦА 2018 „Цена минус за 3+“ .  
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Велики број  породица у Србији које  су са троје и више деце на ивици беде и 

сиромаштва. Ова акција има за циљ да у овим тешким временима  сви дамо свој 

допринос, како би им барем мало олакшали свакодневницу. 

Значајно учешће  у реализацији  пројекта Поносна картица 2018 „Цена минус за 

3+“ иамају привредни, правни, субјекти  и предузетници који су прихватили 

учешће у пројекту.Ова картица омогућава олакшице и попусте, а процена је да 

породица са троје деце на годишњем нивоу може имати  уштеду око 1000 евра  

коришћењем  попуста приликом куповине или коришћењем услуга у  трговинама, 

радњама, ординацијама и  клубовима.   

Надамо се да је ова заједничка акција свих учесника, јасан показатељ жеље да нас 

буде што више и да охрабримо све који планирају проширење својих породица .  

Ово је добар пример подршке не само женама- мајкама  већ целој породици, а идеја 

је да се овакав вид помоћи уведе као компонента родно одговорних буџета   као и 

да ће се и окрузи са југоистока и истока Србије активно укључити у ову акцију. 

 

 

 

 

Секретар Савета                                                   Начелник                                                                  

                                                                    Пиротског управног округа 

Гордана Ђурић                                                  Драгана Тончић 

 

      

 

 

 


