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ЗАПИСНИК 
СА СЕДНИЦЕ САВЕТА ОКРУГА 

одржане 11.02.2015.године 

 

 

       Састанку су присуствовали :  

-         председник Савета округа-  Димитрије Видановић, 
-         председник  општине Бела Паланка- Горан Миљковић, 
-         председник Скупштине општине Димитровград, Драган Манчев, 
-         потпредседник општине Пирот, Горан Поповић, 
-         помоћник председника општине Бабушница, Раде Минић 
-         секретар- Гордана Ђурић.  

         Поред редовних чланова Савету су присуствовали и :  

-         представници водопривредног центра "Морава",    (известиоци: Бранко 
Кујунџић, руководилац техничког сектора, Зоран Динић, шеф радне јединице 
"Јужна Морава", шеф одсека за високе бране, Срђан Живановић). 
-      директор ХЕ "Завој", Љубомир Стојановић, 
-      директор Опште болнице Пирот, Горан Петровић, 
-      председник УО Опште болнице, Бобан Ранђеловић, 
         
 
 
 
 
 

Република Србија 
     Пиротски  
управни  округ 
Број: 922-06-001/2015-01            
Датум: 11.02.2015. 
        П И Р О Т 
 

Republic of Serbia 
District of Pirot 

83, Srpskih vladara str. 
18300 Pirot 



 
 
 

                                           ДНЕВНИ РЕД 

 

1.     Усвајање записника са претходног састанка; 
2.     Одбрана од поплава као део система безбедности  грађана; 
3.     Информисање о плановима Водопривредног центра "Морава" за    
2015.годину. 
4.   Реализација Уговора за набвку скенера за  Општу  болницу Пирот; 
5.   Разно. 

  

           Дневни ред прихваћен без допуна и измена. 
           Усвојен је записник са претходног састанака. 

          У вези са другом тачком дневног реда истакнуто је да је иницијатива потекла 
од  директора Водопривредног центра "Морава" и да је циљ  састанка да се продуби 
сарадња између Водопривредног центра"Морава" и општина округа, а у циљу 
решавања проблема који се тичу водотокова првог и другог реда на територији 
пиротског округа. 

        Представници Водопривредног центра "Морава" су укратко резимирали 
активноси које је ово предузеће имало у току прошле године.  Чињеница је да на 
територији округа није било озбиљних проблема и да се они због конфигурације 
терена и не очекују, али је чињеница и да систем  за одбрану од поплава треба 
побољшати.  

         У току прошле године је извршена санација корита реке Нишаве кроз 
Димитровград, док на територији општине Бела Паланка није било активности од 
стране Водопривредног центра. На територији општине Бабушница у току прошле 
године уложено је око 9 милиона на ситним текућим санацијама, а у Пироту  се 
радило на чишћењу корита реке Бистрице и Расничке реке.   

     *   Констатовано је да због елементарних непогода које су захватиле већи део 
Србије није имало довољно средстава за санацију свих текућих проблема, али да се 
заједничким деловањем и сарадњом ВПЦ и локалних самоуправа  могу испунити и 
много амбициознији планови. 

 



 

          Планови за текућу годину  обухватају све општине округа.За санацију корита 
реке Нишаве кроз Пирот планирана су средства у износу од  15 милиона динара, a 
за  уређење система за одводњавање канала Рогоз планирано је 9 милиона.Такође, 
посебно је важан план санације дела корита Нишаве у делу код Техничке школе. За 
наставак започетих радова на кориту реке Нишаве у Димитровграду планирано  је 
17 милиона. За санацију корита реке Лужнице у Бабушници  планирано је 3 
милиона динара. За чишћење корита и враћање у нормалан режим као и санацију 
оштећених делова корита Мокрањске реке на теритирији општине Бела Паланка у 
дужини од 2 километра узводно планирано је 7 милиона динара.   
      

 
                На територији округа у систему одбране од поплаве су и две бране и то 
"Завој" и  "Дивљане". Представници ВПЦ су истакли добру сарадњу са 
електропривредом, посебно са ХЕ«Пирот» које ће учествовати у санацији десне 
обале реке Нишаве кроз Пирот, преко пута Техничке школе. 

          Прихваћен је предлог председника Скуштине општине Димитровград да  у 
циљу ефикасне заштите од поплава локалне самоуправе иницирају издвајање 
средстава за опремање  штабова за цивилну заштиту као превентиву за одбрану и 
санацију  од поплава, јер недостатак средстава и опреме онемогућава оперативност 
и ефикасно деловање у случају потребе. Такође, истакнута је добра пракса у 
Димитровграду, где локална самоуправа већ дужи низ година осигурава од 
последица елементарних непогода све стамбене објекте у граду.  

        *  На крају дискусије по тачкама које су се односиле на  редовно и ванредно 
одржавање привредних објеката на територији пиротског округа у 2014.години 
закључено је да није било озбиљних проблема и потреба за ванредним реаговањем, 
а да су  редовне активности биле  ограничене због недостатка средстава на 
републичком нивоу.  За активности које је ВПЦ  планирао  за пиротски округ за 
2015.годину биће уложено око 50 милиона динара.  

       У вези с тим на питање  да ли је  прописима регулисано који је проценат 
учешћа општина у обезбеђењу средстава , представници ВЦМ су истакли да 
проценат учешћа локалних самоуправа у обезбеђењу средстава за заштиту од 
поплава није законски регулисан, али да  се са  добро урађеним оперативним 
плановима на  локалном нивоу и са одређивањем приоритета може  очекивати 
помоћ и Водопривредног центра у санацији и одржавању водотокова другог реда. 
За ефикаснију сарњу на изради локалних и републичких оперативних планова  
договорено је да служба ВПЦ достави локалним самоуправама типски образац 
оперативног плана за воде другог реда, како би приликом израде годишњих 
планова потребе општина биле прецизније исказане. 



 

             У вези са реализацијом уговора за набавку главе скенера за потребе Опште 
болнице  Пирот, директор Горан Петровић је обавестио присутне да очекује да до 
краја маја скенер буде у функцији, а  да је рок плаћања продужен на  90 дана од  
дана монтаже. Сви представници општина су се још једном изјаснили да  је 
оспособљавање скенер приоритет, међутим, с обзиром да општине нису 
финансијери Опште болнице, постоје проблеми у решавању техничких питања, али 
постоји уверење да ће се до истека предвиђеног рока обезбедити потребна средства. 

          Подржан је и предлог да општине из својих буџета  према својим 
могућностима издвајају средста за реновирање и набавку опреме за породилиште. 
 
          На крају сденице Савета округа је консатовано да Савет добија на значају, да 
тачке дневног реда прате активности и проблематику локалних самоуправа и 
активности инспекцијских служби, те да се тако треба насатвити с циљем што боље 
комуникације између локалног и републичког нивоа власти. 
 
 
 
      СЕКРЕТАР                                                              ПРЕДСЕДНИК 
САВЕТА  ОКРУГА                                                   САВЕТА  ОКРУГА 
 
    Гордана Ђурић                                                     Димитрије Видановић 
 


