
СЛОБОДНА ЗОНА И ОПШТИНА ПИРОТ 
- ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ У ЕВРОПИ

На скупу у Привредној комори у 
Београду у организацији Светске 
ацоцијације слободних зона и 
Привредне коморе Србије Слободна 
зона Пирот заједно са општином 
Пирот означена је као пример добре 
праксе у Европи, како се уз бројне 
погодности могу привући велики 
инвеститори, као што је то случај 
са Мишленом у Пироту. Скупу су 
присуствали министри привреде 
Жељко Сертић и министар финансија 
Душан Вујовић, као и сам врх Светске 
асоцијације слободних зона.

Председник Светске федерације 
слободних зона Хуан Торентс изнео 

је закључак да је Слободна зона 
Пирот заједно са општином Пирот 
и бројним повластицама које се нуде 
потенцијалним инвеститорима пример 
добре праксе, не само у Европи, него и 
шире и да су слободне зоне будућност и 
прави начин за привлачење директних 
страних инвестиција.

Председник општине Пирот Владан 
Васић казао је медијима у Београду да 
му је драго што су општина  Пирот и 
Слободна зона јавно похваљени као 
примери добре праксе и сарадње и 
да ће то бити подстрек за још бољу 
сарадњу општине Пирот и Слободне 
зоне Пирот.

ОСТВАРЕЊЕ БУЏЕТА 
СКОРО ИДЕАЛНО

Пројектовани буџет општине Пирот 
за 2014.годину износи 1.4 милијарди 
динара. Пресек стања на дан 30. 
септембар, показује да је буџет реално 
планиран, и да је остварење буџета 
скоро идеално, показују параметри. 

Порез на имовину се остварује идеално, 
на пројектованих 75%, наше остварење 
је 73,2%. Идеално остварење бележе и 
порез на имовину од непокретности 
физичких и правних лица, као и порез 
на капиталне трансакције, који је 
јако тешко пројектовати. -изјавила је 
Јагода Шнеле, начелница Одељења за 
финансије и привреду .

План прихода и примања се остварује 
са 71,5%, што је веома добро остварење 
када се зна да је идеално остварење 75%, 
а расходи и издаци су реализовани са 
55%, што је за 20% мање од планираног, 
додаје Шнеле и напомиње да Општина 
Пирот своје обавезе уредно измирује и 
нема никаквих дуговања.

ПОНОР ДОБИЈА ВОДОВОД 
– ПИРОТ ШТЕДИ 11 МИЛИОНА
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ПИРОТ
БИЛТЕН ОПШТИНЕ

Прво издање, октобар 2014.

“Судећи по пристиглим понудама Понор ће 
добити дуго очекивани водовод, а локална 
самоуправа ће уштедети 11 милиона динара 
која ће у наредној години бити опредељена 
за решавање неког другог проблема наших 
суграђана. Најнижа понуда за изградњу 
водовода у селу Понор је близу 13 милиона 
динара са ПДВ-ом. Дирекција је донела 
Одлуку о избору најповољнијег извођача, али 

је потребно сачекати 
предвиђени рок за 
жалбе, након чега ће 
бити потписан уговор 
са извођачем, а убрзо 
ће и почети радови на 
изградњи водовода” 
– кажу у Дирекцији 
за изградњу града.

ЈП “Дирекција за изградњу општине Пирот” након истека законског рока 
за достављање затворених понуда добилa је неколико понуда за изградњу 
водовода у селу Понор.
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“ХЕЛП” И ОПШТИНА ПИРОТ НАСТАВЉАЈУ ДА 

ПОМАЖУ ПОКРЕТАЊЕ МАЛИХ БИЗНИСА
ПРОГЛАШЕНА 

ЕПИДЕМИЈА 
“ПЛАВОГ ЈЕЗИКА”
Помоћник председника општине 

задужен ресорно за пољопривреду 
Горан Поповић изјавио је да је 
Министарство пољопривреде донело 
решење којим се подручје Пиротског 
округа проглашава подручјем 
зараженим “плавим језиком”, 
оболењем од кога је до сада угинио 
велики број оваца у овом крају.

По Поповићевим речима, истим 
решењем наложене су мере које се 
морају спровести у циљу сузбијања 
ове болести.

-”Наложене су мере које се односе на 
то да се лешеви угинулих животиња 
уклањају на нешкодљив и безбедан 
начин, да се изврши дезинфекција 
објеката, штала, изврши превоз 
угинуле стоке, која се касније третира 
живом содом. На реализацији овог 
посла ангажовани су Јавно предузеће 
‘Комуналац’ и Ветеринарска клиника 
Пирот” - казао је Поповић.

Раније је, такође решењем 
Министарства пољопривреде, тачније 
Ветеринарске инспекције, забрањен 
промет стоке на сточним пијацама у 
овом, али и другим деловима Србије 
који су погођени овом болешћу. Болест 
“плавог језика”   карактеристична 
је по томе што се не преноси нити 
са животиње на животињу, нити са 
животиње на човека, већ су главни 
преносници заразе комарци.
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успешној сарадњи са општином Пирот.
-”Општина Пирот са “Хелпом” већ 

девети пут потписује уговоре о помоћи 
предузетницима и запошљавању. До 
сада је 322 предузетника добило овакав 
вид подршке а данас ћемо потписати 
уговоре са још 27 корисника донације за 
покретање сопственог бизниса, прошле 
године 14 а наредне године још 42 
корисника ће добити овај вид подршке 
организације “Хелп” и општине Пирот. 
Циљ нам је да на овај начин смањимо 
незапосленост, сиромаштво и због 
тога је у овом конкурсу циљна група 
била ромска популација и осиромашени 
слојеви становништва” - казао је Васић 
и честитао свима који су се одважили 
да уместо да траже социјалну помоћ, 
покрену сопствени бизнис захваљујући 
помоћи коју су добили овим путем.

Немачка хуманитарна органи-
зација “Хелп” за 15 година деловања 
у Србији помогла је покретање и 
развој готово 5.000 малих бизниса, 
изградила више од 550 стамбених 
јединица за избегле, расељене и 
социјално угрожене особе и пружила 
хуманитарну помоћ у вредности од 
преко шест милиона евра. Значајну 
подршку и учешће имали смо од 
стране општине Пирот због чега се 
захваљујем председнику Владану 
Васићу и надам се да ћемо наставити 
са сарадњом и заједничким радом 
на смањењу сиромаштва у овој 
заједници, изјавио је Регионални 
менаџер ове хуманитарне 
организације Клаус Мок.

Председник општине Пирот 
Владан Васић захвалио се немачким 
донаторима на дугогодишњој веома 

РЕАЛИЗУЈУ СЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ВРЕДНЕ 300.000 ЕВРА
Јавно предузеће “Водовод и 

канализација” увелико приводи крају 
велике инвестиције у оквиру програма 
КФВ4 која подразумева замену три 
километара дотрајалих азбестних цеви 
у граду укупне вредности 300.000 евра.

По речима директора “Водовода 
и канализације” Зорана Николића, 
завршени су радови у улицама 37. 
Дивизије, Рогоз, Боре Станковића, 

Милентија Поповића, улици Победе, а 
остало је још да се заврше радови у свега 
три улице чиме ће бити завршена прва 
фаза овог веома значајној пројекта.

Укупна вредност целокупног КФВ 
програма са Немачком развојном 
банком износи чак три милиона 
евра. У наредним фазама планирано 
је увођење модерног мониторинг-
система што ће омогућити додатне 

уштеде и бољи увид у стање система, 
што је веома значајно имајући у виду 
да се мрежа у граду стално проширује а 
осим градске системом за мониторинг 
биће обухваћено и свих 17 села, колико 
их је у систему градског водовода.

У оквиру истог програма, 
планирана је и реконструкција 
Црпне станице Бериловац.
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Улица Танаска Рајића,познатија 
као Мечћин сокак у насељу Танаско 
Рајић добила je асфалт после педесет 
година. Вредност радова је преко 
четири милиона динара, а мештани не 
крију одушевљење што су дочекали да 
добију једну од, како кажу, најлепших 
улица у граду, која је уједно и једна од 
најстаријих.

Један од мештана Мечћиног 
сокака Мирослав Тошић захвалио се 
председнику Васићу јер је ова улица 
после више од педесет година добила 
асфалт.

-”Ово ће сада бити једна од 
најлепших улица у граду, а уједно је 
и једна од најстаријих. Желим да се 
захвалим председнику Васићу што 
нам је помогао да добијемо асфалт 
и надам се да ће бити асфалтирани 
и тротоари јер би тада улица била 
заиста једна од најлепших у граду” - 
казао је Тошић новинарима.

Председник општине Владан Васић 
најавио је да ће 2015. година бити 
година асфалта.

-”Ове године нисмо пуно улагали у 

асфалт. Циљ нам је био да завршимо 
неке капиталне објекте као што су 
мостови, почетак изградње моста 
на Другом рингу, завршетак уређење 
дворишта базена и друге послове, али 
ће нам наредне године приоритет бити 
управо афалт. У овој улици урађена 
је комплетна инфраструтктура. 
Азбестне водоводне цеви су замењене 
новим цевима, урађена постељица 
и постављен квалитетан асфалт. 
Урађено је све по стандардима. 
Постављено је око 2.500 метара 
квадратних асфалта, у дужини од 
преко 800 метара. Успели смо чак и да у 
овако тесној улици извучемо тротоаре 
и то ће бити модел како треба радити 
улице у граду у будућности” - казао 
је Васић. Директор Дирекције за 
изградњу Бранислав Костић казао је да 
је вредност радова 4.4 милиона динара.

-”Град нам је по мени у јако лошем 
стању што се тиче прекопа и због 
тога радимо на увођењу стандарда 
и процедура, ко, када и како може да 
ради прекоп улице и све ће морати да 
се враћа у право првобитно стање.” - 
каже Костић.

СВЕ СПРЕМНО 
ЗА НОВУ ГРЕЈНУ 

СЕЗОНУ

Директор Јавног предузећа 
“Градска топлана” Радован Николић 
најавио је да је топлана спремна за 
почетак нове грејне сезоне.

По речима директора Николића, 
за почетак, набављено је око 250 
тона мазута, што би требало да буде 
довољно за грејање до краја октобра.

Проблем са којим се градска 
топлана, попут готово свих топлана у 
Србији, хронично сусреће јесу велики 
износи ненаплаћених потраживања за 
испоручену топлотну енергију.
-”Дуговања тренутно износе око 
стотину милиона динара, од чега 
највећи део се односи на дуговања 
власника пословног простора, око 60 
милиона динара, док се остатак односи 
на дуговања власника приватног 
стамбеног простора”-каже директор 
Николић.
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На грчком и српском војничком 
гробљу у Пироту, приређена је 
комеморација поводом 100 година 
од почетка Првог светског рата.

Венце и цвеће на гробове грчких и 
наших војника ,страдалих у Великом 
рату положили су амбасадор Грчке у 
Београду Константин Икономидис, 
амбасадорка Кипра Нафеи Кроусти, 
представници министарстава одбране 
Србије и Грчке,нашег Министарства 
за рад, војни изасланици Чешке, 
Француске, Грчке, Немачке, Италије, 
Америке, представници локалне 
власти у Пироту, локалне власти из 
грчког града Патра, борачка уружења 
две земље и потомци храбрих ратника.

Опело су служили епископ 
нишки господин Јован са 
пиротским и грчким свештенством.

ПОМЕН ЈУНАЦИМА

ЕУ ФИНАНСИРА УРЕЂЕЊЕ МОМЧИЛОВОГ ГРАДА?

Општина Пирот, тачније Канцеларија 
за локални економски развој(КЛЕР) 
увелико ради на припреми бројних 
пројеката за нови циклус Програма 
прекограничне сарадње Србије 
и Бугарске, а кога финансира ЕУ, 
изјавила је шеф КЛЕР-а Марија Ђошић.

По њеним речима, акценат 
приликом прављења пројеката 

за аплицирање на нови позив за 
Програм прекограничне сарадње 
биће на развоју туризма, спортској 
инфраструктури, заштити животне 
средине и програмима за младе.

-”Око 60 посто укупног износа 
средстава ЕУ определила је за одрживи 
туризам. С тим у вези, наш циљ је да 
квалитетним пројектом добијемо 
од ЕУ путем овог програма новац 
за уређење средњовековне тврђаве 
на Калеу како би заиста постала 
прави бисер туристичке понуде 
нашег краја” - каже Ђошићева.

По њеним речима, општина 
Пирот из претходног позива 
Програма прекограничне сарадње 
реализовала је седам пројеката 
укупне вредности преко милион евра.

ДОБИЛИ АСФАЛТ ПОСЛЕ ПОЛА ВЕКА



ОДРЖАНА СЕДНИЦА СО ПИРОТ
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На септембарској седници 
Скупштине општине Пирот одбо-
рници су се потврдно изјаснили 
о извршењу буџета за првих шест 
месеци ове године, а донете су и 
одлуке које су значајне за предстојећу 
грејну сезону, одлука о одређивању 
локације за будућу ауто-пијацу у 
Пироту, као и одлуке везане за рад 
ПУ “Чика Јова Змај” и друге одлуке.
Председник општине Пирот Владан 
Васић казао је да се буџет извршава 
скоро идеално.

-Буџет општине се извршава скоро 
идеално, иако је ситуација у земљи 
тешка. То значи да смо реално 
предвидели приходе и расходе, немамо 
никакве дефиците, мање је потрошено, 
камо лепе среће да је у таквој ситуацији 
државни буџет - казао је Васић.
Васић је казао да су донете и одлуке 
које ће омогућити људима који не желе 
да користе услуге Градске топлане да се 
под одговарајућим условима искључе 
са мреже.
-Водили смо рачуна и о онима који желе 
да се греју, као и о онима који желе да 
се искључе са мреже-казао је Васић 

новинарима по завршетку седнице. 
Јагода Шнеле, начелница Одељења за 
финансије изјавила је након седнице, 
да је извршење буџета добро, да нема 
проблема и да ће тако бити вероватно 
и до краја године.
-У току су грађевински радови на 
реконструкцији моста Газела, надамо 

се да ће се почети са изградњом 
новог моста на Другом рингу, ради 
се око Затвореног базена, плаћање за 
пресвлачење улица у граду и селима 
Дирекцији за изградњу града иде 
редовно, тако да ће до краја године бити 
потрошена сва предвиђена средства за 
инвестиције.

PIROT.RS

Почела је реконструкција моста 
Газела у Пироту за шта ће бити утрошено 

24 милиона динара. Реконструкција 
ће трајати два месеца а мост ће по 
завршетку радова бити осветљен 
савременом лед-диодном расветом и 
представљаће праву атракцију ноћу.
По речима директора Дирекције за 
изградњу града Бранислава Костића, 
испитивања која су радили еминентни 
домаћи институти показала су да 
је мост могуће санирати и да неће 
бити неопходна изградња потпуно 

новог моста уместо постојећег, 
који је још од саме изградње 1977. 
године показао бројне аномалије.
Очекује се да Газела након 
реконструкцију у употреби 
буде наредних 50, можда 
и читавих стотину година.
Газела је у употреби од 1977. 
године, али је убрзо показала 
знаке попуштања па је већ 1988. 
године извршена санација моста.


