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

одржане 09.04.2019.године са почетком у 12,00 сати, 
у просторијама Пиротског управног округа 

       
 

 

 

 

У просторијама Пиротског управног округа одржанa седница  Савет округа 

са следећим дневним редом: 

 

1. Усвајање  записника са претходне седнице Савета округа, 

2. Социјална заштита у ЈЛС –припрема за састанак, 

3. Достава предлога организације саобраћаја за превоз  

путника –ред вожње 2019-2020. 

4. Разно. 

 

 

 

Седници Савета округа присуствовали су: 

 
- Драгана Тончић- председница Савета округа, 

- Видојко Панајотовић, заменика градоначелника града Пирота, 

- Зоран Геров-  председника  општине Димитровград,  

- Мирослав Маринковић, заменик председника општине Бела Паланка, 

- Гордана Ђурић- секретар Савета округа. 
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Након усвајања записника са претходне седнице Савета, председница Савета 

је обавестила присутне да ће се 18.априла 2019.године одржати регионална 

радионица на тему"Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе" у 

организацији Сталне конференције градова и општина Србије и Републичког 

завода за социјалну заштиту. Домаћин радионице биће Пиротски управни округ. 

Том приликом биће представљен пројекат  "Институционална подршка СКГО-

трећа фаза"који реализује СКГО уз подршку Владе Швајцарске. Такође,биће 

презентован  нормативни оквир који уређује обавезе и одговорности јединица 

локалне самоуправе у обезбеђењу социјалне заштите, актуелни показатељи 

развијености и актуелне праксе на нивоу локалних  самоуправа у спровођењу 

политика и мера социјалне заштите. Посебан акценат биће на анализи  реализације 

наменских трансфера као и на проналажењу начина за увећање капацитета за развој 

социјалних услуга на нивоу локалних заједница и могућој међуопштинској 

сарадњи. 

Потребно је да за учешће на овој радионици  свака јединица локалне 

самоуправе делегира по три представника из редова доносиоца одлука и 

запослених на пословима социјалне заштите на нивоу ЈЛС.  

 

 У вези са трећом тачком дневног реда која се тиче захтева  „Србија Воза“ 

Акционарског друштва за железнички превоз путника упућеним начелници округа 

затражило да локалне самоуправе на подручју округа сагледају потребе својих 

грађана за превозом железницом и да доставе своје предлоге реда вожње, релацију 

саобраћаја воза, бављење воза и остале елементе везане за њихов саобраћај а све у 

циљу да се обезбеди квалитетнија понуда превоза путника железницом за ред 

вожње 2019/2020. Присутни представници општина Димитровград, Бела Паланка  и 

града Пирота су се изјаснили да су немају примедбе на важећи ред вожње тако и на 

нове предлог за промену нити увођење нових траса.Општина Бабушница нема 

организован железнички саобраћај на својој територији.  

 

 

 

 

Секретар Савета                                                                       Начелник                                                                  

                                                                                    Пиротског управног округа 

 Гордана Ђурић                                                                   Драгана Тончић 

  

      

 

 

 


