РАСПРОДАТИ СВИ
СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ

БИЛТЕН ОПШТИНЕ

ПИРОТ
Треће издање, децембар 2014.

Сви смештајни капацитети у
Пироту за предстојеће новогодишње
празнике одавно су распродати па
се већ сада не може наћи нити један
слободан кревет за дочек 2015. године
у Пироту. Све капацитете резервисале
су туристичке агенције из Бугарске за
своје клијенте који у све већем броју
долазе у Пирот. изјавио је директор
Туристичке организације Пирот
Братислав Златков.

ПОЧИЊЕ ИЗГРАДЊА НОВОГ МОСТА У ПИРОТУ
ВЕЛИКО ПРИЗНАЊЕ
ДР ДРАГАНУ КОСТИЋУ

На самиту који је одржан у Барселони у оквиру осме по реду Недеље
економских
лидера
Медитерана
значајно
признање
–
плакета
заслужних људи за светски напредак
и развој слободних зона Светско
удружење слободних зона – ФЕМОЗА
уручило је директору Слободне зоне
Пирот др Драгану Костићу, директору
Слободне зоне Пирот и председнику
Регионалне привредне коморе Ниш.
Ово признање у последњих тридесет
година добило је свега седам људи.
Ово признање др Костићу уручио је
Жан Клод Плана у име организације
Уједињених нација за индустријски
развој(УНИДО).

Председник општине Пирот мр
Владан Васић и министар привреде
Жељко Сертић потписали су уговор
о изградњи моста на саобраћајном
прстену око Пирота-Другом рингу
паралелно са Железничким мостом.
Васић подсећа да је било много
проблема око избора извођача
и реализације тендера, али да је
ипак све то постало прошлост и
изградња моста је потпуно извесна.
-”Са целом причом почели смо још
док је министарка регионалног развоја
била Верица Калановић. Променили
су се министри, промениле су се владе,
али је пројекат на сву срећу опстао.
Имали смо и отварање тендера и
избор извођача, али је дошло до жалбе

другопласираног, усвајања жалбе од
стране Комисије за заштиту права
понуђача и све се на сву срећу ових дана
завршило. То је оно што смо желели
свих ових година, јер се реализује визија
изградње саобраћајног прстена око
Пирота што ће значајно растеретити
саобраћај у центру града, а самим тим
и повећати безбедност у саобраћају”
- изјавио је Васић и додао да се нада
да ће средином наредне године бити
завршен мост на Другом рингу.
Вредност радова на изградњи
моста 122 милиона динара, од чега је
68 милиона динара учешће општине
Пирот а остатак државе. Рок за изградњу
моста је шест месеци, а извођач
радова је ПЗП Зајечар - Штрабаг.
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НОВА УЛИЦА И ИГРАЛИШТЕ
У ЦЕНТРУ ГРАДА

ЈП “Дирекција за изградњу општине
Пирот” почела је са уређењем
једног од најстаријих делова града,
улице Трг Слободе. Планирано је
просецање улице, која је предвиђена
урбанистичким планом, изградња
тротоара, као и ново игралиште за
најмлађе, које је локална самоуправа
обезбедила из донације.

ПИРОТ ДОБИЈА ЈОШ
ЈЕДНУ РАСКРСНИЦУ СА
СЕМАФОРОМ

ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
- УСВОЈЕН РЕБАЛАНС-

Oдборници Скупштине општине
Пирот на одржаној седници усвојили
су ребаланс буџета, као и извештај
о извршењу буџета у првих девет
месеци ове године. Поред тога
донешене су и Одлуке о општинском
правобранилаштву,
пружању
правне помоћи грађанима, Одлуке
из имовинско правних области, као
и Одлука којом се одређују локација
и утврђује делокруг рада аутопијаце која ће бити смештена поред
Робне пијаце-бувљака. Одборници
су дали сагласност и на Статут ЈКП
“Регионална санитарна депонија”.
Пирот је један од ретких градова у
Србији који своје обавезе измирује
редовно и нема кредитног задужења,
а рецепт за добро пословање, као што

Општина Пирот и Тигар Тајерс
потписивањем уговора о реализацији,
означили су почетак радова на
реконструкцији раскрснице Лава
Толстоја и Стевана Сремца, чија је
вредност око 6 милиона динара.
- “На овој раскрсници, која је
протеклих година била једно од места
у центру града где су се често дешавале
саобраћајне незгоде, биће постављени
семафори чиме се значајно повећати
безбедност учесника у саобраћају, а
сама реконструкција још подразумева
да добијемо једну модерну раскрсницу,
са новом расветом. Биће радова и на
водоводној и канализационој мрежи
пре асфалтирања раскрснице како
не би дошло до раскопавања касније.
Ово је још један пример добре сарадње
Општине Пирот и Тигар Тајерса, коме
се овом приликом захваљујемо, што
још једном показују да су друштвено
веома одговорна компанија” - изјавио
је приликом почетка радова Бранислав
Костић, директор Дирекције за
изградњу града.

је у нашој општини случај, је реално
планирање прихода и расхода.
- “Са задовољством могу да кажем
да се буџет општине остварује скоро
идеално, сваког дана имамо изузетну
ликвидност, а и расходи су мањи од
прихода. Ребаланс је потпуно нормална
ставка на крају године, и то ради
сваки град. Ово је прилика да оно што
сте уштедели или мање утрошили,
определите за неке друге потребе, које
су у складу са законским оквиром. Добро
је и позитивно када имате вишкове, у
односу када је случај да остварујете
мање прихода од планираног, па
морате да коригујете или умањујете
планиране позиције” – изјавио је након
седнице парлемента, мр Владан Васић,
председник општине Пирот.

КАРАУЛА У ДОЈКИНЦИМА ПОСТАЈЕ МОДЕРАН
СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНИ ОБЈЕКАТ
Заједничком
конференцијом
представника општина Вршец из
суседне Бугарске и општине Пирот
означен је почетак активности на
реализацији пројекта Прекограничне
сарадње две општине финансираног
од стране ЕУ захваљујући коме ће
Пирот добити модеран спортскорекреативни и туристички објекат
у Дојкинцима, а општина Вршец
клизалиште и бициклистичке стазе.
Марија Ђошић, вођа пројектног
тима општине Пирот када је реч о
пројектима Прекограничне сарадње
ЕУ и шеф Канцеларије за локални
економски развој каже да ће Пирот
захваљујући овом пројекту добити
изванредан објекат који ће бити
коришћен у спортско-рекреативне
сврхе, али и у сврху обогаћења
туристичких потенцијала Пирота.
По речима председника општине

Владана Васића до сада је реализовано
седам пројекта из средстава ЕУ,
односно из Претприступних фондова.
- “Укупна вредност пројекта,
рачунајући и нашу и бугарску страну
је 612.000 еура. Од тога, вредност
пројекта који се тиче реконструкције
карауле у селу Дојкинци износи
209.000 евра. Мени је драго да је ово
седми пројекат кога ми реализујемо
средствима
ЕУ
из
Програма
прекограничне сарадње. Трудићемо се и
да у конкурсу Прекограничне сарадње за
наредну годину и са општином Вршец
и осталим општинама из Бугарске
попут Монтане, обезбедимо средства
за изградњу оних објеката за које ми
у општинском буџету једноставно
немамо довољно новца. Желим нашем
пројектном тиму кога ће предводити
Марија Ђошић да успешно реализује
ове пројекте” - изјавио је председник
општине Пирот мр Владан Васић.
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АКТИВИРА СЕ КАСАРНА У ПИРОТУ

Председник општине Владан Васић
приредио је пријем за министра
одбране Братислава Гашића, који је
боравио у Пироту поводом доделе
кључева 11 станова за припаднике
Војске РС, које је Војска добила од
општине Пирот, у замену за пиротски
Дом војске.
На састанку у кабинету председника
Васића било је речи о даљим
правцима сарадње општине Пирот
и Министарства одбране и Војске
Србије, имајући у виду да је активирање
касарне “Трећи пешадијски пук” у
Пироту, која је својевремено била
понос моћне армије СФРЈ, готово
извесно па ће по најавама министра
Гашића касарна бити активирана до
краја 2015. године. Касарна је одлуком
тадашњег Министарства одбране, без
адекватног образложења, угашена
2006. Године.

Председник пиротске општине мр
Владан Васић, који је присуствовао
подели кључева, нагласио је да ће
локална власт са своје стране учинити
све да се касарна што пре активира
јер ће у њој посао наћи многи
Пироћанци. Гашић је упознао Васића
да Министарство озбиљно размишља
и планира да поново “запоседне”
пиротску касарну до краја 2015. године, и да у томе очекује помоћ локалне
самоуправе, која би из свог буџета
могла да помогне асфалтирање писте и
сличне послове, са чиме се председник
Васић сложио.
- “Пирот има вишеструку корист.
Добили смо Дом војске и надам се да
ћемо у наредном периоду смоћи снаге
да реновирамо тај огроман објекат
који пуно значи граду. Посебно ме је
обрадовала најава враћања војске у
Пирот јер је то равно отварању нове
фабрике. То је веома значајна вест јер
ће се отворити вероватно и нова радна
места, а то је од значаја и за привреду
нашег краја уопште. Општина ће
учинити све са наше стране да кроз
партнерство са Министарством
одбране и Војском Србије до
активирања касарне у Пироту дође
што пре” - казао је председник Васић.

УРЕЂЕЊЕ ТИЈАБАРСКОГ ГРОБЉА
Радовима је обухваћено постављање
ограде и садња декоративног садног
материјала, док ће до краја грађевинске
сезоне асфалтом бити пресвучен и
неасфалтирани пут са пешачким
стазама на гробљу.
- Од добрих, квалитетних и здравих
садница туја и смрче, направили смо

заштитни појас ка насељу. Новим
садницама оплеменили смо простор
како код српског, тако и код грчког
гробља – изјавила је Надежда Авнжнер,
заменик директора ЈП Комуналац, која
је замолила наше суграђане да оно
што је урађено и засађено максимално
чувају.
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РЕВИЈА ПРЕДСТАВА
МАЛИХ ФОРМИ
ОДУШЕВИЛА ПУБЛИКУ

Ревијом представа малих форми
у знаку великог јубилеја Народног
позоришта Пирот - 70 година
постојања,
пиротској
публици
представила су се укупно пет театра,
међу којима и глумци Звездара театра,
Театра Славија, као и глумци пиротског
Народног позоришта.
Пиротска публика сваке вечери
је пунила салу Дома војске, која
је била одушевљена представама
“Индиго”,“Преваранти”,
Славија
театра,
“Закасотина”,
Народног
позоришта из Лесковца, “Савршен
крој” Звездаре театра, док су последњег
дана фестивала, наступали глумци
театра Народног позоришта из Пирота
представом “Пробуди се Като”.

ГАЗЕЛА ОТВОРЕНА ЗА
САОБРАЋАЈ
Двадесетак дана раније у односу на
план Газела је отворена за саобраћај,
али радови на мосту још увек трају.

- “Мост је отворен за путнички
и теретни саобраћај, а важна је
чињеница и да ће бити скинута
ограничења по питању тежине возила
која прелазе мост. Ради се доста
професионално и ква литетно, иако
је било доста захтевних радова “–
изјавио је приликом асфалтирања
директор Дирекције Бранислав Костић
и нагласио да се радови на мосту
настављају, посебно на пешачким
стазама и огради, као и на постављању
расвете.
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ПРИОРИТЕТ – ПРЕЛАЗАК
НА ЈЕФТИНИЈЕ ЕНЕРГЕНТЕ
У склопу стратегије општине Пирот
да се у свим објектима који су под
ингеренцијом локалне самоуправе,
а у којима се као енергент у зимској
сезони користи лож уље, замени за
други, јефтинији енергент, Општина
Пирот, ПУ “Чика Јова Змај” и ЈП
“Градска Топлана” иницирали су
прикључење вртића “Лане” и “Бамби”
на централни топловод, а радови се већ
приводе крају – каже Бобан Николић,
општински већник задужен за сектор
ванпривреде.

ТУРЦИМА ПРЕДСТАВЉЕНЕ
ПОГОДНОСТИ ЗА
ИНВЕСТИЦИЈЕ
На конференцији “Дани кластера
2014”, која је одржана у Турској
у Текирдагу у организацији Куће
кластера из Ниша и турске Агенције
за инвестиције области Тракија између
осталог презентоване су и погодности
које Пирот пружа потенцијалним
инвеститорима,
као
и
начин
функционисања Групације слободних
зона Србије, којом председава
директор Слободне зоне Пирот др
Драган Костић.

ОТВОРЕН МИНИ ПИЧ ТЕРЕН У ПРЧЕВЦУ

Малишанима
насеља
Прчевац предат је на употребу
модерни мини-пич терен који је
изграђен захваљујући Програму
прекограничне сарадње Србије
и Бугарске, кога финансира ЕУ. У
оквиру истог пројекта Пирот ће на
зиму добити и клизалиште које ће
бити постављено код Омладинског
стадиона, а вредност оба објекта
износи око 220.000 евра.
Директор Спортског центра Ненад
Ђорђевић казао је да је Пирот због
великих улагања у спорт један од
ретких градова кога надлежни у
Министарству спорта увек истичу као
пример осталима.
- Помоћник министра Драган
Антанасов врло често помиње Пирот
као пример другим градовима, ево

У ЗАМЕНУ АЗБЕСТНИХ ЦЕВИ УЛОЖЕНО 300.000 ЕВРА

Директор
“Водовода
и
канализације”
Зоран
Николић
каже да је најважнији посао који
су запослени у овом предузећу
током ове године започели замена
азбестних цеви које су дотрајале па
често долази до хаварија и великих
проблема и губитака у мрежи.
-”Заменили смо три километара
водоводне мреже у оквиру програма
КФВ-а. Кренуло се са улицом Рогоз, 37.
дивизије, Милентија Поповића, Чика
Јове Змаја, Победе, Добродолском,

улицом Боре Станковића, у свим
тим улицама је замењена водоводна
мрежа. Очекујемо да се током зиме
одвија тендер за следећу фазу за
замену додатних три до четири
километара водоводне мреже. Један
део наших инвестиција одвија се и
по селима. Делимично је замењена
водоводна мрежа у селима Извор,
Сукову, Барје Чифлику. По неколико
стотина метара водоводне мреже
је замењено у деловима где је било
честих кварова” - каже Николић.
По његовим речима, у замену

сада ће на пример на Сајму спорта који
ће бити одржан овог месеца Пирот
и Зрењанин бити истакнути као два
позитивна примера у Србији. Хтео
бих да се захвалим нашим партнерима
из Монтане, општини Пирот,
Канцеларији за локални економски
развој, као и извођачима радова
“Тигар инкону” и “Топлоти”. Ово је
други пројекат кога раде локални
извођачи. Ми смо прошле године
из истог програма реконструисали
потпуно Омладински стадион. Драго
ми је да Спортски центар свеке године
изроди по један капитални објекат,
прошле године Омладински стадион,
раније скијалиште, тако да сам
заиста поносан. Посебно ми је драго
јер мештани већ брину о мини-пич
терену. Терен у Прчевцу је сада сваког
дана пуно деце и то је заиста прелеп
призор-казао је Ђорђевић.
азбестних цеви до сада је уложено
300.000 евра, али убрзо следи припрема
нове фазе замене још три до четири
километара азбестних цеви у граду.
-”Што се тиче прве фазе КФВ-а
вредност радова и материјала је
око 300.000 евра. Такође, одрађен је
технички део посла око одвођења
отпадних вода у Барју, односно
Козарачкој улици где је било великих
проблема са одвођењем отпадних
вода за време великих киша. Обављен
је тендер, изабран најповољнији
извођач, потписани уговори и од
прошле недеље тече рок од 60 дана за
набавку нових пумпи, аутоматике
и електронике. Посао је добило
“Јединство” из Севојна, а вредност
радова је око 60.000 евра. Надам се да
ће се најкасније до краја године овај
велики проблем решити јер је ово после
замућења воде у Крупцу до ког долази
у време јаких падавина па Тијабара
има проблема са водоснабдевањем,
највећи проблем када је о нашој
надлежности реч” - каже Николић.

