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ЗАПИСНИК
СА СЕДНИЦЕ САВЕТА ОКРУГА

одржане 24.08.2015.године са почетком у 1200 сати,
у просторијама СО Бабушница
Састанку су присуствовали :
- председник Савета округа- Димитрије Видановић,
-

председника општине Бабушница- Саша Стаменковић,

- председник општине Бела Паланка- Горан Миљковић,
- председник СО Бабушница- Дејан Лазаревић,
- помоћник председника општине Бабушница- Раде Минић.
- секретар- Гордана Ђурић.
Поред редовних чланова, Савету је присуствовао и директор ЈКП „Депонија
Пирот“, Зоран Станковић.
ДНЕВНИ

РЕД

1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета.
2. Информација о започетим инфраструктурним радовима на територијама општина
пиротског округа.
Известиоци: председници општина.
3. Представљање пословања ЈКП „Депонија Пирот“.
Известилац: Зоран Станковић, директор ЈКП „Депонија Пирот“.
4. Праћење спровођења Закључка о испуњености услова на зеленим пијацама у
општинама округа.
Известилац: председник Савета округа, Димитрије Видановић.
5. Информација о расписаном конкурсу ИНТЕРРЕГ- ИПА програма прекограничне
сарадње Србије и Бугарске од 2014-2020.године.
6. Разно.

1.
Записник са претходне седнице Савета усвојен једногласно, као и дневни ред са
допуном пете тачке- Информација о расписаном конкурсу ИНТЕРРЕГ- ИПА програма
прекограничне сарадње Србије и Бугарске од 2014-2020.године.
2.
После усвајања дневног реда и Записника са претходне седнице Савета округа,
председник Савета је обавестио присутне о инфраструктурним радовима које
финансира Република Србија. Наиме, реч је о радовима на изградњи моста и пратеће
инфраструктуре на тз. другом рингу у Пироту, при чему Република учествује са 40%
средстава, као и о радовима на изградњи затвореног базена у чијем финансирању
држава учествује са половином срдстава. Обнова деонице пута од Гњилана до
Садиковог бунара, започета након донетог Закључка и захтева упућеног
Министарству грађевине, инфраструктуре и саобраћаја са седнице Савета којој су
присуствовали и представници ЈП“Путеви Србије“ приводи се крају. Реално је
очекивати да ће и деонице путева према селима Понор и Блато бити реконструисане
у наредном периоду.
Након уводног излагања, председник Савета је дао реч домаћину, председнику
општине Бабушница, који је истакао да се у Бабушници интензивно ради на уређењу
центра града и старог игралишта на коме су изграђени спортски терени. На
иницијативу начелника округа обезбеђена су средства за реконструкцију путних
праваца између села Стрижевац и Извор и Великог Боњинца и Завидинца.
Начелник округа је у свом допису упућеном Министарству привреде истакао
значај изградње трафо станице у индустријској зони „Мурица“ у Белој Паланци, што
је резултирало одобравањем пет милиона динара за ту намену од стране Министарства
привреде. Такође, у Белој Паланци је изграђен отворени спортски терен вредан 4,5
милиона динара, а за реконструкцију ОШ „Јован Аранђеловић“одобрена је помоћ
Светске банке у износу од 6 милиона динара.
3. Председник Савета је истакао да је на једној од претходних седница Савета донет
закључак да се упути позив
представницима општине Пирот да присуствују
заједничком састанку свих председника општина округа на коме би се разматрали
проблеми у вези са функционисањем ЈКП „Депонија Пирот“. Како се и овом позиву
нису одазвали, а с обзиром да Надзорни одбор овог предузећа већ седам месеци
није одржао ни један састанак, то је седница Савета прилика да се извештај о
пословању овог предузећа и планови за даљи рад презентују управо овде, на
седници Савета чији су чланови сви председници општина које су и потписнице
Уговора о оснивању ЈКП „Депонија Пирот“.

Директор ЈКП „Депонија Пирот“, Зоран Станковић је истакао да је ово трећа
година са позитивним пословањем и то више није случајност, већ доказ да предузеће
добро послује. Императив пословне политике предузећа нису резултати изражени у
цифрама, већ обезбеђење бољег квалитета живота грађана који стално треба подизати
на још виши ниво. Предузеће ради без усвојеног плана пословања, без усвојеног плана
јавних набавки, што у многоме отежава процес рада и постизање основног циља, а то
је бар 50% мање отпада у затрпавању, односно коришћење у друге сврхе, што би се
постигло изградњом постројења за секундарну сепарацију отпада. О проблемима који
су последица неодржавања седница Надзорног одбора обавештена су министарсва
пољопривреде и заштите животне средине, грађевине и инфраструктуре,
министарство привреде и министарство државне управе и локалне самоуправе.
У вези са овом тачком дневног реда донет је закључака да Општина Пирот
преиспита рад три члана Надзорног одбора које је она делегирала због
неусвајања плана пословања ЈКП „Депонија Пирот“ за 2015.годину. Сви
присутни су се сложили да је неопходно организовати састанак са председницима
свих општина округа у циљу превазилажења проблема у пословању овог
предузећа.
4.
У вези са четвртом таком дневног реда председници општина су се изјаснили да
је испуњење ветринарско-санитарних услова на зеленим пијацама за продају млечних
производа општи интерес свих грађана, и да републичке инспекцијске службе имају
належност праћења спровођења наложених мера, па се у вези с тим очекује да све
општине округа поставе расхладне витрине и упишу се у Регистар одобрених
објеката до краја године.
5. Председник Савета је обавестио присутне да је 17.08.2015.године расписан јавни
позив за учешће у пројектима прекограничне сардње између Србије и Бугарске које
финансира ЕУ. Јавни позив трајаће до 15.01.2016.године па је консатовано да је то
довољно времена да се локалне самоуправе, институције и невладине организације
добро припреме и пронађу пратнере са бугарске стране, што је и потврдио председник
општине Бела Паланка да су и пре расписивања позива имали радне састанке са
колегама из Бугарске, да за сада не мењају партнера, и да су већ уговорена осам
пројекта за које се припрема пројектна документација. Средства предвиђена овим
конкурсом су нешто мања од очекиваних, али се нада да ће уз подршку свих општина,
а посебно добрим лобирањем начелника округа код Заједничког надзорног одбора и
комисија које одлучују о томе, успети да остваре зацртане циљеве.

6.
Председник Савета је обавестио присутне на значај превентивне вакцинације
против болести плавог језика. Срдства за набавку вакцине обезбеђена су у буџету
Републике Србије, а сугестија Министаства пољопривреде и заштите животне средине
је да би општине могле да узму учешће у делу трошкова спровођења вакцинације
који би падали на терет власника, и тиме допринели обимнијем превентивном
деловању против ове болести.

