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ЗАПИСНИК
СА СЕДНИЦЕ САВЕТА ОКРУГА
одржане 28.10.2015.године са почетком у 1300 сати,
у просторијама СО Бела Паланка
Састанку су присуствовали :
- председник Савета округа- Димитрије Видановић,
- председник Општине Бела Паланка- Горан Миљковић,
- председник Општине Димитровград- Зоран Ђуров,
- помоћник председника Општине Бабушница - Раде Минић.
- секретар- Гордана Ђурић.
Поред редовних чланова, Савету је присуствовао и директор ЈКП „Депонија
Пирот“, Зоран Станковић.

ДНЕВНИ

РЕД

Усвајање дневног реда данашње Седнице
Усвајање Записника са претходне седнице Савета.
1. Активности локалних самоуправа за последња два месеца.
Известиоци: председници општина.
2. Спровођење Закона о инспекцијском надзору на територијама општина
пиротског округа.
Известилац: председник Савета округа, Димитрије Видановић.
3. Стање у вези са мигрантима на територији пиротског округа и планови
Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања.
Известилац: председник Савета округа, Димитрије Видановић.
4. Разматрање актуелних дешавања у ЈКП „Регионална депонија Пирот“
Известиоци: директор ЈКП“Регионална депонија Пирот“, Зоран Станковић,
председник Надзорног одбора ЈКП“Регионална депонија Пирот“, Зоран
Крстић, председници општина.
5. Разно.

Једногласно је усвојен дневни ред данашње седнице Савета округа.
Након усвајања дневног реда, једногласно је усвојен Записник са претходне
седнице Савета округа.

1.
Председник Савета је дао реч домаћину, председнику Општине Бела
Паланка који је обавестио присутне o активностима на територији општине Бела
Паланка.
Што се тиче инфраструктурних радова у Белој Паланци, завршена је
изградња терена за кошарку у оквиру рекреативног центра Бањица, а сада је у
току изградња управне зграде у оквиру овог еколошког рекреативног центра.
Вредност тих радова износи 15,5 милиона динара. Започети су радови на
изградњи трафо станице, које ће заједнички, са по 5 милиона динара
финансирати Министарство привреде и локална самоуправа. Завршено је
насипање и реконструкција неких градских и приградских улица.За побољшање
услова живота у ромским насељима у сарадњи са економско-хуманитарном
организацијом из Новог Сада обезбеђено је 15 милиона динара и то 7 милиона
из локалног буџета и 8 милиона као донација хуманитарне организације. С
обзиром на велики број становника ромске националностуи у Белој Паланци,
направљен је план за наставак радова на побољшању квалитета живота и за
наредну годину.У току је конкурс који је расписала локална самоуправа и који
представља подршку општине развоју пољопривреде. Вредност овог пројекта
је 8 милиона динара. С обзиром на велико интересовање власника газдинстава,
ово ће бити прва година када ће бити искоришћена сва средства планирана из
буџета општине. Такође, као подршка у запошљавању младих људи у току је
активност локалне самоуправе у организовању стручне праксе за лица са
средњом, вишом и високом стручном спремом. Средства у износу од 7 милиона
динара обезбеђена су из локалног буџета, а након завршетка стручне праксе
којом је обухваћено 138 младих људи, биће им омогућено полагање стручног
испита који ће им даље омогућити бољи статус приликом
запошљавања.Општина Бела Паланка је чланица неколико међународних
организација, између осталих Европске асоцијације градова културе која
обухвата 50 градова Европе, од којих су из Србије поред Општине Бела Паланка
још и две градске општине из Ниша и Општина Нови Пазар. Ове године је
састанак одржан у Румунији, а у припреми је годишња скупштина која ће се
одржати следеће године у Нишкој бањи.
Председник Општине Димитровград је истакао да је у протеклом периоду
било актуелно ангажовање незапослених лица у јавним радовима код којих по
три милиона динара финансирају Национална служба за запошљавање и
локални буџет. Такође, у циљу оспособљавања младих људи за запошљавање
организована је стручна пракса за лица са средњом, вишом и високом стручном
спремом. Расписана су три конкурса, за привреду, пољопривреду и туризам. Део

средстава је већ подељен зависно од поројеката са којима се конкурисало.
Завршена је реконструкција четири улице у граду и то су улице које
представљају државне путеве. Започета је комплетном реконструкција задњег
дела улице Георги Димитров, што је уговрна обавеза извођача радова на
Коридору 10. У току је приватизација медија у Димитровграду и према
информацији из Агенције за приватизацију, очекује се преузимање медија од
стране новог власника. Припремају се пројекти за прекограничну сарадњу, и
очекује се први састанци са постојећим и потенцијалним партнерима.
Помоћник председника Општине Бабушница је истакао да се у
Бабушници завршавају инфраструктурни радови из прве и друге фазе уређења
центра града и да су у току радови на уређењу Старог игралишта. Организован
је локални превоз који је поверен ЈКП „Комуналац“, а уз помоћ начелника
округа одобрен је пријем два возача аутобуса, и тиме решен дугогодишњи
проблем локалног превоза. Применом принципа енергетске ефикасности, а
коришћењем средстава искључиво из општинског буџета, врши се реновирање
зграде општине.
Председник Савета је подсетио да је Јавни позив за учешће у пројектима
прекограничне сарадње расписан 17.08.2015. а траје до 15.01.2016.године и
мада су средства предвиђена за ову годину нешто мања од очекиваних, овом
послу треба прионути озбиљно, а да у томе могу да очекују подршку
председника Савета округа код надлежних одбора и комисија. На позив
Министарства државне управе и локалне самоуправе коме је присуствовала и
потпредседница Владе РС, Кори Удовички, председник Савета је у име седам
округа са истока и југа Србије поднео извештај о њиховим заједничким
активностима у вези са ИПА програмима прекограничне сарадње СрбијаБугарска. Очекује се да наредних недеља буду организовани први скупови
потенцијалних партнера са српске и бугарске стране.
2.
Закон о инспекцијском надзору који се односи на контролу
нерегистрованих субјеката ступио је на снагу 28 јула ове године. Одредбе овог
Закона тичу се како републичких тако и општинских инспекција, па се овом
приликом председник Савета захвалио председницима општина који су
делегирали општинске инспекторе да присуствују презентацији коју је
организовао Пиротски управни округ. Презентација је била веома
конструктивна и отклонила је неке недоумице које су инспектори имали.
Задатак округа је да обезбеди несметан рад републичких инспекцијских служби
у примени закона, али и да пружи потребну помоћ општинским инспекцијским
службама чије се надлежности преплићу и допуњују са републичким
инспекцијским службама, као што је то случај у примени овог Закона.
По мишљењу ресорног министарства, Пиротски управни округ је пример
добре праксе у извештавању о раду инспекцијских служби, због чега је и јавно
похваљен на састанку коме је председавала потпредседница Владе РС и
министра државне управе и локалне самоуправе, Кори Удовички.

3.
У вези са трећом тачком дневног реда, председник Савета је обавестио
присутне да је у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања одржан састанак коме је председавао минисар Александар Вулин, на
коме су начелнци округа поднели извештаје о могућностима округа, односно
локалних самоуправа за привремени прихват миграната. Након консултације са
председницима општина и повереника за избеглице при локалним
самоуправама, начелник Пиротског управног округа је обавестио Министарство
за рад, запошљавање и социјалну политику да на територији нашег округа
постоје два објекта који се уз одређене адаптације могу користити за ову
намену. То је објекат старе касарне у Димитровграду где се тренутно и врши
прихват миграната, а други објекат је насеље Четврти километар у Пироту које
је власништво ХЕ „Пирот“.У Бабушници и Белој Паланци нема адекватних
објеката за прихват миграната.
4.
Планирано је да у вези са четвртом тачком дневног реда известиоци буду
директор и председник Управног одбора ЈКП“Регионална депонија Пирот“, али
пошто се ни овом приликом председник Управног одбора није одазвао позиву,
директор Зоран Станковић је подсетио присутне да је последња седница
Надзорног одбора одржана фебруара месеца ове године. Предузеће у техничом
смислу функционише нормално, поштујући све мере заштите о процени ризика
на заштиту животне средине, а и обавезе према запосленима и држави измирују
се редовно.Ова тема изазвала је највише пажње на данашњем састанку, с
обзиром на то да Надзорни одбор овог предузећа није усвојио програм рада за
2015.годину. Због тога је начелник и председник Савета округа Димитрије
Видановић преложио да општине округа, у складу са Законом о јавним
предузећима и након консултације са општинским правним службама општина
чији представници присуствују састанку, упуте предлог Влади Србије и
Министарству привреде у којем би тражили постављење привременог
Надзорног одбора, с циљем превазилажења проблема.
На крају састанка председник Савета Димитрије Видановић је захвалио
присутнима на активном учешћу у раду Савета и решавању заједничких
проблема и још једном закључио да је недопустиво да председник Општине
Пирот, Владан Васић већ две године не присуствује седницама Савета округа.
Секретар
Савета округа
Гордана Ђурић

Председник
Савета округа
Димитрије Видановић

