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Увод

Стратешко планирање је средство управљања променама у локалним самоуправама, али
и средство путем којег читава заједница „трасира пут“ како би стигла до јасно дефинисаног
циља. Циљ којем тежи општина Пирот је унапређење економског, социјалног и
друштвеног живота свих њених грађана, као и унапређење административних капацитета
и ефикасности пружања услуга становништву.
Предности стратешког планирања на локалном нивоу се, пре свега, односе на целовито
сагледавања тренутног стања локалне заједнице, заједничко разумевање локалних
потреба и приоритета, идентификацију могућности сарадње и партнерства и
усаглашавање различитих интереса. Свака локална самоуправа има своје специфичности,
потребе, капацитете и ограничења који морају да буду утканa у стратешки документ.
Стратегија општине Пирот ће идентификовати и унапредити све расположиве људске,
економске, културне и природне ресурсе и дефинисати начин управљања тим ресурсима у
интегрисан систем планирања и доношења одлука на локалном нивоу.

Слика број 1: Градски трг у Пироту
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У том смислу, овај документ представља својеврсни путоказ ка достизању постављеног
циља - визије, не само за доносиоце одлука, већ и за све личности јавног живота и све
грађане општине Пирот.
Израда овог документа заснована је на принципу јавности у раду и добровољне
партиципације релевантних представника социјалног, културног и економског живота
општине, уз уважавање националних стратешких докумената, односно интернационалних
и регионалних интеграционих процеса. Такође, овај документ је фокусиран на одрживи
друштвено-економски развој кроз хармонизовано унапређење свих сегмената развоја.
За потребе израде Стратегије формирани су Партнерски форум, као место постизања
јавног консензуса о свим кључним питањима развоја општине Пирот, као и радне групе по
идентификованим приоритетним областима:
 Радна група за привредни развој;
 Радна група за заштиту животне средине;
 Радна група за друштвени развој и
 Радна група за инфраструктуру и јавну управу.

1.1.

Методологија рада

Методологија примењена за израду Стратегије одрживог развоја општине Пирот 20152020. је настала у оквиру програма „Exchange 2“1, а унапређена је у оквиру програма
„Exchange 4“, у циљу методолошке стандардизације процеса стратешког планирања на
локалном нивоу, а за потребе Сталне конференције градова и општина у Србији.
Стратегија одрживог развоја општине Пирот (у даљем тексту Стратегија) је општи
стратешки план развоја који даје смернице и дефинише активности за будући период
развоја. Временски оквир за имплементацију Стратегије је 2015 - 2020. година, односно 6
година.
Током процеса израде Стратегије, поштовани су следећи принципи:
 Партиципативни приступ - подразумева да локална самоуправа поред преузимања
водеће улоге у процесу планирања локалног развоја мора да омогући и мотивише

1

„Заједничка подршка локалним самоуправама“ – подржано од стране Европске уније – СЛОР
методологија

4

Стратегија одрживог развоја





различите локалне актере да активно учествују у процесу, те да интегрише њихове
интересе у локалну стратегију одрживог развоја;
Интегрисан приступ планирању локалног развоја - подразумева интер-секторски
приступ уместо секторског, полазећи од основне претпоставке да је међу зависност
природних, друштвених и економских система таква и толика да захтева
интегрисани приступ и
Повезивање локалних стратегија са реалним изворима финансирања.

Стратегија се наслања на оквирни план „Миленијумских развојних циљева“ УН. На
национионалном нивоу усклађена је са Националном стратегијом одрживог развоја
Републике Србије и другим националним стратегијама које се тичу одрживог развоја
локалних заједница.
Иако се Стратегија дефинише, усваја и реализује на локалном нивоу, у неким циљевима,
програмима и активностима, подразумева регионални и/или национални приступ
решавању одређених проблема, тако да се у наведеним циљевима и активностима
подразумева већ обострано изражен интерес суседних локалних самоуправа као и
Републике Србије.
Стратегија је заснована на партиципативном приступу, који подразумева директну
укљученост свих јавних и приватних заинтересованих страна у току трајања целокупног
процеса. Партиципативни приступ у изради Стратегије се не односи само на заједничку
израду стратешког документа и акционог плана, већ омогућава шире учешће заједнице у
идентификацији, активирању и координацији партнерстава за имплементацију појединих
активности и пројеката. Партиципативни приступ побољшава квалитет донетих одлука
тако што омогућава:
 Базу знања за одговоран процес доношења одлука заснованих на чињеницама;
 Широку базу подршке за донесене одлуке;
 Колективно власништво над проблемима и решењима проблема;
 Јачање локалних капацитета за имплементацију пројеката и
 Повратне информације за руководство.
Све јавне и приватне заинтересоване стране које живе и раде на територији општине,
окупљене у Партнерски форум, задужене су за општу елаборацију Стратегије одрживог
развоја, док су стручне стране, окупљене у тематске Радне групе и Тим за израду
Стратегије, учествовале у изради Стратегије. Комисија за евалуацију Стратегије задужена је
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за прећење израде Стратегије и праћење имплементације исте. Процес израде стратешког
документа обухватио је следеће фазе:
Табела број 1: Фазе израде Стратегије одрживог развоја

Фазе

Документа

Покретање процеса стратешког планирања

Организациона структура –
регулатива

Анализа тренутне ситуације у локалној заједнице
(анализа ресурса и SWOT)
Формулисање стратегије (визија, приоритети,
циљеви)

Извештај о одрживости
Стратешки документ

Акционо планирање

Акциони план

Дефинисање структура и процедура за
имплементацију

Управљачки систем

Дефинисање процеса мониторинга и евалуације

План мониторинга и план
евалуације
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У складу са горе наведеним, спроведени кораци у изради Стратегије одрживог развоја општине
Пирот су:
Одлука о започињању израде Стратегије

Инфраструктура

Анализа ресурса
општине Пирот

Економија

Процена стања
Општине Пирот

Животна средина

SWOT анализа
(јаке и слабе стране)

Друштвени развој

Визија заједнице
до 2020
Стратегија развоја за
период 2015 – 2020.

Акциони план за период
2015 – 2020.
Усвајање од стране
Скупштине
Спровођење Акционог

Надзор и контрола над
спровођењем плана

плана

Јавна расправа
Учесници:
- Политичке странке,
- Привредне организације
- Организације цивилног
друштва,
- Грађани
- Републичке институције
итд.

Обавештавање јавности
о резултатима

Развој локалне
заједнице

Шема 1: Кораци у изради стратегије одрживог развоја општине Пирот
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1.2.

Шири стратешки овир

Европски савет је 17.06.2010. године усвојио стратегију „Европа 2020“, као одговор на
глобалну економску кризу, структурне слабости ЕУ које је криза показала и половичне
успехе претходне Лисабонске стратегије (2000) и потребе за њеном ревизијом. Нови
развојни документ се фокусирао на нова стратешка опредељења и приоритете, секторске
иницијативе и смернице у области економске политике и запошљавања. И поред
чињенице да се пре свега ради о економском програму, велики простор дат је социјалној
кохезији и екологији. Као приоритети за наредни период утврђени су: интелигентни раст
заснован на знању и иновацијама; одрживи раст заснован на ефикасном искоришћењу
ресурса, екологији и компетитивности; интегративни раст заснован на високој стопи
запослености и социјалној и територијалној кохезији. Стратегија „Европа 2020“
представља основ за националне програме реформи земаља чланица ЕУ и за структурне
реформе земаља кандидата.
Усвајањем буџета ЕУ за раздобље 2014-2020. године, предвиђено је повећање
Инструмента за претприступну помоћ (у даљем тексту ИПА) за Србију од 30%, па ће
годишња сума неповратних средстава бити 260 милиона ЕУР. Србија је добијањем статуса
кандидата за чланство у ЕУ добила право да користи свих пет компоненти ИПА фондова.
Поред компоненте 1 и 2 (помоћ у процесу транзиције и изградње институција и програм
прекограничне сарадње), од 2014. године су доступне и компонента 3 (регионални развој),
компонента 4 (развој људских ресурса) и компонента 5 (рурални развој). Успостављање
децентрализованог система управњаља и остале три компоненте јесу припрема за
коришћење структурних и кохезионог фондова који су на располагању земљама
чланицама ЕУ.
Након дугогодишњег искуства у коришћењу међународне развојне помоћи, недовољно
квалитетан стратешки оквир је био један од најзначајнијих проблема у смислу
апсорпционих капацитета наше земље, односно предлагања пројеката. Способност земље
да створи визију дугорочног и одрживог развоја и да на тој визији гради своје програме,
непосредно утиче на ниво користи које та земља може имати од фондова ЕУ. Један од
основних услова учествовања на јавним позивима програма ЕУ и других међународних
институција јесте постојање развојних планова и приоритета како на националном, тако и
на регионалном и локалном нивоу.
Значај стратешког планирања и увођење компоненте одрживог развоја на локалном нивоу
су од изузетног значаја. Међутим, сва локална стратешка документа морају бити у
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потпуности усклађена са националним стратегијама, регионалним и свакако
интернационалним документима. Од 2005. године до данас Влада Републике Србије
донела је велики број стратешких докумената, у којима су наведени циљеви, мере и
приоритети Републике Србије у области развоја и начини њиховог остваривања. Ове
стратегије садрже и елементе за планирање и спровођење активности за остварење
циљева локалног одрживог развоја. Кључна национална стратешка документа, са којим је
током рада усклађивана ова Стратегија су:
 Стратегија и политика развоја индустрије Србије од 2011. до 2020. године;
 Стратегија просторног развоја Републике Србије 2009 – 2013 – 2020. године;
 Стратегија управљања отпадом за период од 2010-2019. године;
 Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године;
 Национална стратегија запошљавања до 2020.;
 Национална стратегија одрживог развоја;
 Национални програм заштите животне средине;
 Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара;
 Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног
транспорта у Републици Србији 2008 – 2015.;
 Стратегија подстицања и развоја страних улагања;
 Стратегија развоја пољопривреде Републике Србије;
 Стратегија развоја туризма;
 Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014−2018. године;
 Стратегијa развоја образовања у Србији до 2020. године;
 Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2011. до 2016.
године;
 Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Републици
Србији за период од 2010. до 2015. године;
 Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије у периоду од 2010.
до 2015. године.
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2. Идикатори постојећег стања
Основна сврха стратешких докумената је да се њиховом имплементацијом направи
позитивна промена у локалној заједници и створе бољи услови за живот грађана.
Индикатори помажу у праћењу напретка ка постављеним циљевима у оквиру стратешког
документа. Стога циљеви треба да буду преведени у јасне и мерљиве циљане вредности.
Добар индикатор даје информацију која је лако разумљива и смислена. Овакве
информације могу помоћи локалној самоуправи да разуме ситуацију и донесе одлуку о
даљим деловањима. Одабир одговарајућег сета индикатора за праћење стратегије и
акционог плана је захтеван задатак. Неопходно је узети у обзир следеће:
 Индикатори морају да буду јасни и разумљиви;
 Индикатори морају бити фокусирани на мерење постигнуте промене и
 Индикаторе треба редовно ажурирати.
За потребе израде и имплементације Стратегије општине Пирот дефинисано је 21
индикатора који би требало да прикажу постојеће стање по питању одрживог развоја у
општини, и којима ће се касније мерити успешност реализације Стратегије.2 Треба
напоменути да код неких од индикатора недостају подаци, јер се до сада нису пратили,
али се ипак налазе у списку индикатора због свог значаја, нарочито у будућности.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2

Листа изабраних индикатора
ИНДИКАТОР: Степен развијености локалне самоуправе
ИНДИКАТОР: Густина насељености
ИНДИКАТОР: Становништво према старости
ИНДИКАТОР: Дужина путне мреже по km2
ИНДИКАТОР: Број становника на једног лекара
ИНДИКАТОР: Број образовних институција
ИНДИКАТОР: Учешће корисника социјалне заштите у укупном становништву (%)
ИНДИКАТОР: Просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом
ИНДИКАТОР: Локацијски коефицијент
ИНДИКАТОР: Укупна активност и стопа запослености
ИНДИКАТОР: Учешће незапослених у укупном активном становништву
ИНДИКАТОР: Број активних привредних субјеката на 1000 становника
ИНДИКАТОР: Кретање броја привредних субјеката
ИНДИКАТОР: Пољопривредне површине
Детаљан приказ свих индикатора дат је у посебном прилогу на крају овог документа
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ИНДИКАТОР: Туристички промет
ИНДИКАТОР: Фискални капацитет локалне самоуправе
ИНДИКАТОР: Степен задужености локалне самоуправе
ИНДИКАТОР: Подстицаји локалног развоја према наменама
ИНДИКАТОР: Квалитет површинских вода
ИНДИКАТОР: Управљање отпадним водама
ИНДИКАТОР: Број дана са лошим квалитетом ваздуха
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3. Профил општине Пирот
Пирот је мали европски град на југоистоку Србије са богатом културном традицијом и
бурном историјом, град који спаја Запад са Истоком, који се стално развија и који тежи да
од града на југоистоку Балкана постане град на југоистоку Европе.
У протеклом периоду општина Пирот је била посвећена унапређењу квалитета живота
свих грађана што се јасно види кроз званичан показатељ Републике Србије - Степен
развијености локалне самоуправе. Општина Пирот је у протеклом периоду припадала
другој групи општина према степену развијености.

3.1.

Административни и географски положај

Пирот се налази у пограничном простору Републике Србије према Бугарској. Општина
Пирот има највећу површину међу пограничним општинама према Бугарској, 1232 km² и
по површини се налази на трећем месту у Републици Србији.

Слика број 2: Пиротска област

Општина Пирот се налази на значајној међународној трансверзали „Коридору 10”, који
повезује Европу са Азијом, у историји познатом као Via militaris. Пирот је административни
центар највећег округа у Републици који са њим чине општине Димитровргад, Бабушница
и Бела Паланка.

12

Стратегија одрживог развоја
Општина Пирот лежи на 22 о 36' источно од Гринича и на 43 о 09' северно од Екватора.
Надморских висина општине 367 метара. Просечна максимална температура је 18,42оC,
док је просечна минимална температура 5,95оC.
Пирот је од Београда удаљен 310 km, од Ниша 72 km, од Европске Уније (државна граница
са Бугарском) 29 km, од Софије 88 km, што чини његов положај изузетно важним
транзитним центром.
Рељеф пиротског краја састоји се од планина, брда, брежуљака,
котлина и поља. Најбројнији су брежуљци. На северу и
североистоку од Пирота пружа се Стара планина, највећа у
Србији, са врхом Миџором од 2.169 метара надморске висине,
који је и државна граница између Србије и Бугарске. Спада у ред
најлепших српских планина. Јужни обод пиротске котлине чине
огранци Влашке планине у чијем јужном делу је река Јерма
усекла веома живописну композитну долину. Западни део
пиротске котлине чине огранци Суве планине, која почиње код Слика 3: Географски
Пирота Белавом, преко чијих превоја на југозападу пролази положај Пирота
асфалтни пут који преко Бабушнице, Власотинца и Лесковца води
до јужног Поморавља.
Клима Пирота је умерена. Пролећа су влажна и пријатна, лета топла, јесени благе и дуге, а
зиме претежно хладне. Често дувају ветрови из разних праваца. Пирот са околином и
градовима спада у најсувље градове. Највише падавина има у мају, јуну и октобру, а
најмање у јануару, фебруару и јулу. Најтоплији месец је јул са просечном температуром
+22°C, а најхладнији јануар са просечном температуром -1°C. У зимским месецима дува
северац са просечном брзином од 10 km/h. У пиротском крају највише шума има на
Старој, Влашкој панини и Видличу. По планинама и брдима, поред зимзеленог дрвећа,
расту и буква, цер, храст, бреза, граб и друго. На планинским пределима има ливада и
бујних пашњака.

3.2.

Историјат

Првобитно насеље формирано је на северозападном ободу истоимене котлине око
зидина старог римског утврђења (градић) које је било у картама уписано под именом
Мутацио Турес што на латинском значи кула. Насеље се развило захваљујући близини
познате саобраћајнице тога времена – Via militaris, а у средњем веку познате под именом
13
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Цариградски друм. У 14. веку се помиње под називом Пиргос што има исто значење.
Турци уводе и нов назив за Пирот - Шеркјој, што значи варошко село. Под називом Пирот,
град се први пут спомиње у средњевековним дубровачким и српским изворима, а долази
од Словена који су тако језички прилагодили име Пиргос.

Слика број 4: Пирот кроз време

Од 12. века пиротски крај је у саставу државе српског
владара Стевана Немање, што потврђују манастири у
његовој околини. Од петовековног турског ропства
ослобођен је 1877. године. У том периоду
ћилимарство у Пироту је било врло развијено, пре
свега, захваљујући квалитетној вуни која се добијала
од десетина хиљада оваца које су се чувале на
богатим пашњацима оближњих планина.

Пирот је некада био и центар грнчарског заната у Србији, па је ово мало место, средином
19. века имало чак 40 грнчарских радионица. Производило се више од 70 врста
употребних и украсних предмета од грнчарије. Поред ћилима и грнчарије, симбол овог
града на Нишави је и качкаваљ, чија се производња везује за сточарска племена која воде
порекло од Грка или Цинцара, а живела су у 17. веку на Старој планини.

3.3.

Структура подручја општине Пирот

У оквиру територије општине Пирот, поред општинског центра Пирота који је одувек
важио као једино урбано насеље, постоје још и сеоска насеља. Према статистичком
Регистру јединица разврставања (од 31.12.2013. године), општина Пирот има 72 насеља,
88 регистрованих месних заједница и 24 месне канцеларије.
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Слика број 5: Карта општине Пирот

Према статистичким подацима у општини Пирот се запажа изузетно негативан
демографски тренд који се креће од укупно 63.791 становника у 2002. години до 57.928
становника по попису из 2011. године. Од тог броја 65% је градско становништво.
Просечна густина насељености општине Пирот (Индикатор бр. 2) износи 47
становника/km2, а просечан број чланова по домаћинству је 2,85.

График 1 : Густина насељености
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Просечна старост становника са подручја општине Пирот је 44,2 године (мушких 43,4
године, женских 45 година). По старосном добу, 17,99% становника је млађе од 19 година,
53,91% становника је у добу од 20 - 59 година и 28,1% становништва је старије од 60
година. По опште прихваћеном критеријуму Популационе комисије ОУН-a, старим се
сматра становништво ако је учешће старијих веће од 7 %. Општина Пирот је захваћена
овим процесом због значајног удела старије популације у укупном броју становника. На
нивоу Србије удео становништва старог преко 60 година је 22,5 %, па се може рећи да
општина Пирот прелази републички просек и има веома неповољну старосну структуру.

График 2 : Просечна старост становништва

У Пироту живи 49,75% жена, док је мушка популација незнатно бројнија и заступљена је са
50,25%. У структури становништва према националној, односно етничкој припадности,
може се видети да су у општини Пирот најзаступљенији Срби са 91,89%, затим Роми са
4,47% и Бугари са 0,95%.

3.4.

Људски ресурси

3.4.1. Социјално – радна структура
Општина Пирот је сврстана у другу групу општина према развијености3 (Индикатор 1).
Према Попису из 2011. године Општина Пирот има 57.928 становника, од чега је 39.293
становника радно способно, што чини 67,83% укупне популације. Од укупног броја радно
способног становништва, 82,17% (32.289) обавља активност, док је 17,83% (7.004)
незапослено. Просечан годишњи број запослених становника (Индикатор 10), на основу
података Агенције за привредне регистре је приказан на графикону:
3

Другу групу чине јединице локалних самоуправа чији је степен развијености у распону од 80% до
100% републичког просека
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График 3: Број запослених по годинама

Удео жена у укупном броју запослених је 44,7%. Укупан број евидентираних незапослених
лица у НСЗ у новембру 2014. године је 6.687 (од чега 51,77% жена), а број запослених на
1000 становника је 237. Удео укупног броја запослених (13.462 просек, 2013. година) у
укупном становништву је 23,24%, а у радно способној популацији 35,46%.

График 4: Стопа запослености

График 5: Стопа активности

Према евиденцији РЗС из 2013. године, број запослених према сектору делатности је
приказан у табели број 2.
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Табела број 2: Број запослених према сектору делатности

Број
запослених

% укупно
запослених

5044

37,47

2639
1248
965
520
378
156

19,6
9,27
7,17
3,86
2,81
1,16

Државна управа и обавезно социјално осигурање
Грађевинарство
Рударство
Снабдевање водом и управљање отпадним водама
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности
Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром
Уметност, забава и рекреација
Информисање и комуникације
Финансијске делатности и делатност осигурања

473
282
19
216
240
218
139
103
554

3,51
2,09
0,14
1,6
1,78
1,62
1,03
0,77
4,12

Административне и помоћне услужне делатности
Услуге смештаја и исхране

142
37

1,05
0,27

86
3

0,64
0,02

Делатност
Прерађивачка индустрија
Приватни предузетници (лица која самостално обављају
делатност) и запослени код њих
Здравствена и социјална заштита
Образовање
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила
Саобраћај и складиштење
Пољопривреда, шумарство и рибарство

Остале услужне делатности
Пословање некретнинама
Укупно

13462

100

Запослени на територији општине Пирот су остваривали просечну нето зараду (Индикатор
8) већу од просека округа за све посматране године, међутим, просечна нето зарада је
знатно мања него у Републици у посматраном периоду.
Према подацима Републичког завода за статистику за општину Пирот просечна
незапосленост у 2014. години је износила 6.988 особа, односно 18,6% (Индикатор 11).
Уочљив је пад броја незапослених од 2012. године, али и даље се бележи висока стопа
незапослености која је знатно виша од републичког просека.
18
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График 6: Број незапослених у Пироту по годинама

Од укупног броја незапослених у посматраном периоду, најзаступљенија популација су
лица са средњом стручном спремом (III, IV и V степен), затим следе лица без
квалификација, док је учешће оних са високим образовањем најмање.
Табела број 3: Структура незапослених по степену стручности
Год.

Укупно

Структура незапослених по степену стручне спреме
I

II

III

IV

V

VI

VII

2011.

7.335

2.462

213

1.950

1.725

34

449

502

2012.

7.704

2.476

210

2.092

1.836

29

434

627

2013.

7.503

2.447

185

1.994

1.763

29

400

685

2014.
6.988
2.277
184
Извор: Агенција за привредне регистре

1.794

1.699

28

356

650

У 2014. години, учешће лица без квалификације у укупној незапослености износи 32,58%,
средња стручна спрема (III, IV и V степен ) учествује са 50,39%, док је учешће оних са
вишом или високом стручном спремом свега 14,4%.
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График 7: Образовна структура незапослених у општини Пирот

Висок проценат незапосленог становништва у општини Пирот, може се везати за општу
ситуацију у земљи која је условљена рецесијом и општим падом привредне активности.
Међутим, узроке високе стопе незапослености треба тражити и у неким унутрашњим
факторима који поспешују овакво стање. Технолошки напредак и усложњавање задатака
које је потребно обављати на одређеном послу, значај посебних знања и вештина су,
такође, узроци високе незапослености.

3.5.

Општинска управа

Општина Пирот је основна територијална јединица у којој грађани остварују локалну
самоуправу. Седиште општине је у Пироту. Општина Пирот врши послове утврђене
Уставом и Законом о локалној самоуправи, послове који су општини поверени из оквира
права и дужности Републике, као и друге послове утврђене Статутом. Органи општине
Пирот су: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и Општинска
управа.
Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне
власти, утврђене Уставом, Законом и Статутом. Скупштина општине има 56 одборника.
Општинско веће је орган који усклађује остваривање функција председника општине и
Скупштине општине и врши контролу и надзорну функцију над радом општинске управе.
Веће броји 7 чланова.
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Општинска управа је образована као јединствени орган којим руководи начелник
Општинске управе кога поставља Општинско веће на основу јавног огласа, на 5 година. У
оквиру општинске управе као јединственог органа образоване су следеће основне
организационе јединице за обављање сродних послова из одређених области: Одељење
за општу управу, Одељење за привреду и финансије, Одељење за урбанизам, стамбенокомуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове, Одељење за ванпривредне
делатности. У оквиру одељења као основних организационих јединица, образују се
унутрашње организационе јединице, као одсеци, службе и групе.

Слика број 6: Организациона структура општинске управе Пирот
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3.6.

Инфраструктура

Инфраструктура подразумева сва изграђена јавна добра и успостављене институције на
локалном нивоу, чијим функционисањем се обезбеђује пружање услуга грађанима у
области комуналних делатности. Као један од основних услова за нормалан живот
стaновништва, али и као један од битних услова за усклађен развој јединице локалне
самоуправе, инфраструктура представља битан елемент сваког стратешког промишљања и
планирања.
3.6.1. Саобраћајна инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура представља основу за ефикасан, ефективан и флескибилан
транспорт људи и добара. Саобраћајна инфраструктура обезбеђује неопходну мобилност
ставновништва и пословног сектора и састоји се од путне мреже, железничке мреже,
мреже пловних путева и ваздушног саобраћаја.
На простору општине Пирот егзистирају два вида саобраћаја: друмски и железнички. Оба
вида саобраћаја имају значајну улогу за пиротски крај, јер представљају
интерконтиненталне руте. Кроз општину пролазе две међуконтиненталне копнене
магистрале, железничка пруга Ниш - Софија и магистрални пут Ниш - Димитровград.
Путна инфраструктура на подручју општине Пирот је генерално у функуционалном стању.
Према подацима Републичког завода за статистику, у 2011. години, густина путне мреже
на територији општине Пирот (Индикатор 4) је много лошија него што је просек Републике
Србије. Укупна дужина путне мреже на територији општине Пирот износи 231 km. Део
путне мреже (њено одржавање, реконструкција, рехабилитација и нова изградња) је у
надлежности локалне самоуправе, док је део у надлежности Републике Србије, односно
Јавног предузећа „Путеви Србије“. Од укупне дужине путне мреже, 45 km је магистралног
пута, 83 km регионалног, а 103 km километара локалног карактера.
На територији општине Пирот најзначајнији правци путне мреже су:
 Ниш – Димитровград (М-1-12) - Државни пут I реда – 36 km;
 Пирот – Бабушница (М-9) - Државни пут I реда – 11 km;
 Књажевац - Кална - Пирот - Височка Ржана - Доњи Криводол – Димитровград (Р121)- Државни пут II реда – 61 km;
 Пирот - Суково – Јасенов Дел (Р-244а) - Државни пут II реда – 12 km;
 Пирот - Понор - Бела Паланка (Р-262) - Државни пут II реда – 10 km.
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Просторним планом подручја инфраструктурног коридора Ниш - граница Бугарске4
предвиђене су 4 деонице аутопута Е-80:
 Деоница 4 Чифлик – Станичење,
 Деоница 5 Станичење – Пирот исток,
 Деоница 6 Пирот исток – Суково,
 Деоница 7 Суково – Димитровград .

График 8: Структура путне мреже у општини Пирот

Што се тиче железничке мреже, општине
Пирот се налази на интерконтиненталном
магистралном
железничком
правцу
Београд-Истанбул, који је изузетно
значајан како за транзитни саобраћај, тако
и за превоза роба и путника овог подручја.
На
територији
општине
Пирот
функционише
једноколосечна
неелектрифицирана железничка пруга
Ниш – Димитровград – граница Бугарске,
на којој је организован јавни путнички и
теретни
саобраћај.
Овакав
ниво
изграђености и стања пруга, железничких Слика број 7: Мрежа саобраћајне
инфраструктуре
станица, као и станичних капацитета не
омогућују потребни ниво експлоатације
пруге у складу са европским стандардима.
4

Службени гласник РС бр. 86/2009
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3.6.2. Енергетска и комунална инфраструктура
Јавно комунално предузеће „Градска топлана” Пирот обавља послове снабдевање
топлотном енергијом на територији општине Пирот. Основна делатност предузећа је
производња паре и топле воде, а основни задатак предузећа је потпуно задовољење
потреба привреде и становништва за топлотном енергијом. ЈКП „Градска топлана”
снабдева топлотном енергијом стамбени, пословни и повлашћени простор општине
Пирот.
У систему даљинског грејања ЈКП „Градска топлана” налазило се пет топлотних извора
укупног капацитета 52 МW:
 Сењак (2011. године);
 Централа (1975. године);
 Бујица (1979. године);
 Суд (1969. године) и
 АТП (1978. године).
Због економичнијег, еколошки здравијег и рационалног снабдевања корисника топлотном
енергијом, сигурнијом и поузданијом производњом топлотне енргије, у току је
обједињавање четири котларнице (Централа, АТП, Бујица и Суд). Целокупни конзум који је
снабдеван топлотном енергијом из ове четири котларнице биће прикључен на
новоизграђену енергану Сењак.
Снабдевање електричном енергијом на територији општине Пирот обавља предузеће
Електродистрибуција Пирот, које послује у саставу јавног предузећа са седиштем у Нишу.
„Електродистрибуција Пирот“ покрива целу тероторију општине са 16 трафостаница
напонског нивоа 35/10 кV инсталисане снаге 112,20 МVА са додатном снагом која
пристиче од трафостаница 35/6 кV укупне снаге 13,70 МVА. Укупна потрошња електричне
енергије у Пироту је око 200 милиона kWh. Од укупног броја потрошача, 24.837 чине
домаћинства, док је 1883 привредних субјеката. Прекиди у снабдевању електричном
енергијом су ретки, а кључни проблеми су недовољан и нестабилан напон и појединим
деловима града, као и губици у систему који износе око 10%.
Сектор телекомуникација представља област која се данас најбрже развија у свету. На
територији општине Пирот функционишу 3 оператера јавне фиксне телефоније: Телеком
Србија а.д., СББ д.о.о. и Орион телеком д.о.о. Према званичној статистици, укупан број
телефонских преплатника у 2013. години је 27.766. Будући да се тржиште фиксне
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телефоније због опадајућег тренда спорије развијало и да су два оператера (СББ и Орион)
тек недавно кренула у развијање сопствене мреже, корисничка структура је остала
релативно непромењена. Такође, још увек постоји проблем недовољне покривености у
руралном подручју општине. Територију општине Пирот покривају сви мобилни оператери
који поседују националне дозволе за рад: Мобилна Телефонија Србије (МТС), Вип мобил и
Теленор.
Број корисника интернета на територији општине Пирот је у сталном порасту. Како је
употреба интернета интегрисана у готово све аспекте делатности, а доступност мобилних
уређаја са бежичним приступом све већа и популарнија, постало је готово немогуће
проценити број корисника.
Водоводном и канализационом мрежом на територији оптине Пирот управља Јавно
предузеће „Водовод и канализација“. За систем општинског водовода користи се изворска
вода са четири извора:
 „Кавак”, капацитета 70-100 l/s (Qpros= 80 l/s);
 „Крупац I”, капацитета 150-1000 l/s (Qpros= 200-220 l/s);
 „Крупац II”, капацитета 40-600 l/s (Qpros= 80 l/s) и
 „Градиште”, капацитета 105-800 l/s (Qpros= 105 l/s).
Капацитети свих изворишта износе у просеку 300 l/s. Сталну контролу квалитета воде врши
Завод за јавно здравље Пирот. ЈП „Водовод и канализација“ Пирот обезбеђује услове за
просечну месечну производњу од 520.000 m³ воде, а захваљујући водоводном систему
укупне дужине 121,5 km.
ЈП „Водовод и канализација“ Пирот обезбеђује здравом пијаћом водом око 50.500 житеља
града и оближњих села, односно око 13.661 индивидуалних домаћинстава и 174 кућних
савета, као и градску привреду, при чему је 99% територије града покривено водоводним
инсталацијама. Поред снабдевања града, омогућено је снабдевање водом и 12 села
(Крупац, Велико Село, Пољска Ржана, Мали Јовановац, Велики Јовановац, Трњана,
Гњилан, Држина, Бериловац, Мали и Велики Суводол и Војнеговац) у пиротској општини,
са око 10.200 становника и са преко 30 km разводне мреже. Укупан број водомера који се
користе за мерење утрошене воде у граду и наведеним селима је око 15.018.
Град Пирот поседује тзв. систем општег типа одвођења отпадних вода, што значи да нема
одвојене канализационе системе за одвођење атмосферских и фекалних вода. У граду
Пироту и насељима Гњилан, Нови Завој, Градашница, Барје Чифлик и Бериловац отпадна
25

Стратегија одрживог развоја
вода се сакупља у централни канализациони систем који је у надлежности јавног
предузећа. Проценат прикључености становништва на канализациону мрежу је 98%.
Заступљене су цеви од бетона (18 km), азбест-цемента (62km), бетон-цемента (1km) и
пластике (24 km), пречника 160 mm до 1800/1800 mm. Укупна дужина цевовода је 105 km.
Отпадна вода испушта се у реку Нишаву без претходног пречишћавања, преко 2 главна
канала 1200/1800 mm и 1100/1650 mm који се уливају у главни колектор 1800/1800 mm
дужине 1775 m. Део становништва који није прикључен на канализациону мрежу своје
отпадне воде испушта у септичке јаме. Изграђено је 7 испуста преко којих се атмосферска
вода у време обимних падавина испушта у околне реке.

3.7.

SWOT анализа – инфраструктура и јавна управа
Радна група за инфраструктуру и управу
Снаге








Слабости

Локална самоуправа
Заинтересованост и воља свих
релевантних институција на локалном
нивоу за сарадњу
Спремност запослених на стручно
усавршавање
Расположив стручан кадар – запослен у
институцијама
Добра сарадња са републичким
институцијама
Добра сарадња са невладиним
сектором
Стратешки приступ решавању проблема

Локална самоуправа
 Недовољна сарадња између надлежних
институција на дневном – оперативном
нивоу
 Компликоване процедуре за поједине
активности
 Спорост и неефикасност у раду
 Неприлагођене мреже јавних служби

потребама корисника
 Недовољна доступности услуга јавних
служби грађанима
 Недовољна комункација са грађанима
 Лоша селекција кадрова - неадекватно

 Повећано укључивање јавности у
процес доношења одлука

образовање за поједине руководеће
позиције

Саобраћајна инфраструктура

Саобраћајна инфраструктура

 Добар географски положај у односу на
магистралне и регионалне путеве
 Планирана два укључења на ауто-пут са
комплетном пратећом
инфраструктуром (Слободна зона и
град)

 Лоша локална саобраћајна

инфраструктура
 Недовољно средстава за одржавање

постојеће локалне путне
инфраструктуре
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 Добра организација унутрашњег
саобраћаја у граду (изградња 2. прстена
обилазнице)
 Коришћење железничког саобраћаја за
потребе индустрије

 Неефикасан градски превоз
 Неадекватна аутобуска станица
 Лоше стање железничке

 Близина два аеродрома (Ниш и Софија)

инфраструктуре –лош возни парк
 Непостојање довољно јавноих паркинга
и паркинг места ван коловоза

 Коридор 10
Комунална инфраструктура

Комунална инфраструктура

 Постојање јавних комуналних
предузећа

 Компликоване процедуре за поједине

активности

 Интерни капацитети за израду планске
и пројектно-техничке документације
 Одлична покривеност и градског и
сеоског подручја водоводном и
канализационом мрежом

 Потреба за санацијом старе депоније
 Скупо централно грејање и смањење

броја корисника
 Недовољна сарадња између надлежних

 Богатство у питким водама

институција на дневном – оперативном
нивоу
 Недовољно развијена свест јавности о
значају просторних и урбанистичких
планова

 Постојање регионалне санитарне
депоније
 Институције оријентисане на квалитет
услуга

 Спорост и неефикасност у раду
 „Дивља градња“ – непостојање урбане

културе
Пословна инфраструктура

Пословна инфраструктура

 Постојање комплетно опремљене
индустријске зоне са развијеном
инфраструктуром
 Постојање Слободне зоне са свим
погодностима које она нуди

 Недовољно гринфилд и браунфилд

локација
 Лимитирани преостали капацитети

постојеће индустријске зоне

 Постојање локације у власништву
општине за нову индустријску зону
 Постојање комплетне планске
документације (ГУП, Просторни план,
планови детаљне регулације)
 Бизнис инкубатор услужних делатности

 Недостатак складишних капацитета
 Нерешени имовинско-правни односи

потенцијалних гринфилд и браунфилд
локација
 Недовољна промоција општинских
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потенцијала
 Постојање одсека за локални
економски развој у општинској управи
 Општина са повољним пословним
окружењем са свим погодностима за
пословање
 Постојање ажуриране базе локација за
инвестирање
 Одлична координација служби и
институција у циљу сарадње са
инвеститорима
 Постојање земљишта које може бити
искоришћено за проширење
индустријске зоне
Телекомуникациона инфраструктура
 Добра покривеност градског и
приградског подручја мрежама
мобилне и фиксне телефоније,
интернетом и кабловском мрежом
 Увођење оптичког кабла у индустријску
зону

 Инертност локалне самоуправе
 Недовршен процес реституције
 Лоша координација на локалном нивоу

за привлачење инвестиција
 Невидљивост општине на тржишту

инвеститора
 Недовољно иницијативе на локалном

нивоу
Телекомуникациона инфраструктура
 Непокривеност удаљених подручја

широкопојасном мрежом
 Незадовољавајућа интернет брзина у

руралним подручјима општине
 Развијен ГИС систем у општини се
недовољно користи
Претње

 Развијен ГИС систем у општини
Шансе

 Недостатак средстава за развој и

 Нови крак Коридора 10 и близина ЕУ



 Изградња гасовода Софија-Ниш
 Изградња логистичког центра




 Претприступни фондови

унапређење инфраструктуре
Лоша привредна ситуација у општини и
немогућност већих инфраструктурних
улагања
Неадекватна приватизација ЈКП
Непоуздан прилив финансијских
средстава локалних самоуправа
Спора децентрализација

 Прекогранична сарадња



 Развој регионалних и међуопштинских
инфраструктурних пројеката

 Поремећен систем вредности
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3.8.

Економија и привреда

3.8.1. Општи услови пословања
Пословни амбијент у општини Пирот је протеклих деценија претрпео одређене промене.
Транзиција са модела договорне економије на слободну тржишну економију обележена је
низом приватизација које су у општини Пирот биле прилично успешне за разлику од
многих случајева приватизације у Србији. Општи тренд у последњој деценији 20. века је
био заостајање у технолошком смислу за развијеним светом, мада је и ово делимично
избегнуто у општини Пирот добрим приватизацијама најзначајнијих компанија. Упркос
свему наведеном, није комплетна индустрија општине имала исту срећу па се бележи пад
запослености, опадање куповне моћи грађана и правних лица.
У вези са унапређењем пословне инфраструктуре у Пироту је у протеклом периоду
заокружен пројекат индустријске зоне Бег Башча и успостављање слободне зоне Пирот
кроз јавно-приватно партнерство. У домену не-финансијске помоћи привредним
субјектима и унапређења пословног окружења, на територији општине постоји више
актера као што су Регионална привредна комора Ниш, Српско-бугарска привредна комора,
Бизнис инкубатор „ЗИП-центар за младе“, Опште удружење предузетника, Слободна зона
Пирот, Канцеларија Регионалне привредне коморе Ниш, Канцеларија за локални
економски развој и др. Општина Пирот поседује НАЛЕД-ов сертификат као општина са
повољним пословним окружењем.
Према Уредби5 о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне
самоуправе за 2014. годину, општина Пирот спада у другу групу, коју чине јединице
локалне самоуправе чији је степен развијености у распону од 80% до 100% републичког
просека.
3.8.2. Пословна инфраструктура
Под појмом „пословна инфраструктура” подразумева се мрежа институција и
организација које пружају услуге потенцијалним предузетницима или малим и средњим
предузећима за развој њихових пословних капацитета (људских, организационих,
маркетиншких, и сл.) или пружају услуге физичког простора за обављање пословних
делатности.

5

Службени гласник Републике Србије, бр. 104/2014
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3.8.2.1.

Индустријске зоне

Индустријска зона се односи на испрацелисано грађевинско земљиште опремљено
неопходном комуналном инфраструктуром, укључујући унутрашњу мрежу путева,
снабдевање водом, канализацијом, струјом и телекомуникацијама и намењено је продаји
или рентирању у циљу подстицања индустријског развоја.
Индустријска зона Бег Башча
Индустријска зона Бег Башча се налази у индустријском делу града (агро и текстилна
инустрија, индустрија гумених производа и коже) у оквиру Слободне зоне Пирот.
Индустријска зона Бег башча и Слободна зона Пирот чине заједно Индустријски парк. ,
Укупна површина Слободне зоне је 116 ха, од тога је 8 ха инфраструктурно опремљено:
водовод, канализација, пут и струја . Површина индустријског парка у оквиру Слободне
зоне је 25 ха. Земњиште у индустријској зони је у власништву државе, фирми, Јавних
предузеча и приватних лица.

Слика број 8: Орто фото снимак индустријске зоне Бег Башча

Слободна зона Пирот
Слободна зона Пирот је почела са радом априла 1998. године, по Решењу Савезне владе
на локацији индустријске зоне Пирота. Слободна зона Пирот се налази на источној капији
Србије, у индустријској зони Пирота, на путном коридору 10, удаљена 30 km од граничног
прелаза „Градина” и по 70 km од Ниша и Софије. Слободна зона Пирот организована је као
акционарско друштво чији је већински власник компанија „Тигар а.д.“. Слободна зона је са
почетних 17 ха 2008. године проширена на 65 ха, а 2011. године на 116 ха. Површина од
116 ха на којој се налази Слободна зона Пирот је попуњена. У њој послује 12 производних
предузећа и око 100 оних која се баве трговином.
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Слика бој 9: Орто фото снимак Слободне зоне Пирот

По Закону о слободним зонама, дозвољено је обављање свих врста делатности, а
нарочито производња робе, дорада, лон послови, складиштење робе и репроматеријала,
банкарски и финансијски послови, послови осигурања и реосигурања, туристичке и остале
услуге и све врсте привређивања која не загађују животну средину.
Слободну зону „Пирот“ је магазин за страна улагања Financial Times рангирао на 41. место
у свету.
3.8.3. Привреда
Интензиван развој МСП и предузетништва отпочео је крајем осамдесетих година прошлог
века, када је захваљујући изменама законских прописа, дошло до либерализације у
поступку оснивања предузећа и предузетничких радњи, односно стварања повољнијих
услова за њихово оснивање.
Највећа експанзија регистрованих предузећа и радњи на свим нивоима била је у периоду
1990-94. године. Структура МСП и предузетничких радњи, у складу са економским
кретањима током последњих 10-15 година, указује на мању заинтересованост
предузетника према производним делатностима и оријентисаност ка трговини и
одређеним видовима услужних делатности.
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Табела бој 4: Структура привреде (Индикатор 13)

Број привредних друштава

Број предузетника

2011.

2012.

2013.

2014.

2011.

2012.

2013.

2014.

Активни

418

429

431

440

1244

1217

1207

1212

Новоосновани

44

43

28

15

195

179

204

119

Брисани/угашени
%
Новооснованих
%
Брисаних/угашен
их

66

29

13

9

221

208

211

112

10,53

10,02

6,5

3,41

15,68

14,71

16,9

9,82

15,79

6,76

3,02

2,05

17,77

17,09

17,48

9,24

Извор: Агенција за привредне регистре, Регистар мера и подстицаја регионалног развоја, 2014.

На основу структуре привреде уочљиво је да је предузетништво у општини много боље
развијено и да је много флексибилније, јер има већи нето број новоотворених предузећа.
Број активних привредних друштава на 1000 становника у општини Пирот је дупло мањи
него што је републички просек, док је ситуација код предузетника нешто повољнија, али
такође знатно мања од просека Републике. Из података АПР-а види се да је број активних
привредних друштава и предузетника у периоду од 2011. до септембра 2014. године
релативно стабилан. Приметан је благи тренд повећања броја активних привредних
друштава, али и благи пад броја предузетника. Уочљив је такође и тренд смањења броја
угашених, тј. брисаних из регистра у обе категорије. Истовремено, број новооснованих
предузећа и предузетника је у опадању, што може бити индикатор опадања
предузетничке иницијативе у друштву.
Табела број 5: Број активних привредних друштава и број активних предузетника на 1000
становника

2011.
2012.
2013.
2014.

Број активних
привредних друштава
Пирот
РС
418
104.394
429
105.066
431
106.683
440
114.354

Број становника
Пирот
РС
57.928
7.186.862
57.928
7.186.862
57.928
7.186.862
57.928
7.186.862
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Број актвиних
привредних друштава
на 1000 становника
Пирот
РС
7,22
14,53
7,41
14,62
7,44
14,84
7,6
15,91
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Број активних
предузетника

Број актвиних
предузетника на 1000
становника

Број становника

2011.
2012.
2013.

Пирот
1.244
1.217
1.207

РС
217.703
215.658
210.562

Пирот
57.928
57.928
57.928

РС
7.186.862
7.186.862
7.186.862

Пирот
21,47
21,01
20,84

РС
30,29
30,01
29,3

2014.

1.212

214.688

57.928

7.186.862

20,92

29,87

Извор: Агенција за привредне регистре, Регистар мера и подстицаја регионалног развоја, 2014.

Финансијске перформансе привредних друштава показују да је просечан број запослених у
оквиру једног привредног друштва био у 2011. години 21,5 радника, у 2012. години 22,6,
док је у 2013. био 21,3. Највећи број привредних друштава је у класи малих предузећа, што
им омогућава већу флексибилност ка захтевима тржишта, али их са друге стране
ограничава недостатком кванититета и контролом квалитета роба и услуга, као и
недовољним ресурсима за истраживање, развој и иновације.
Табела број 6: Финансијске перформансе привредних друштава и предузетника

Финансијске перформансе привредних друштава према финансијским извештајима
поднетим Агенцији за привредне регистре
2011.
2012.
2013.
Број привредних друштава

406

405

406

8.725

9.149

8.633

42.383.056

43.685.294

47.015.544

3.554.324

3.778.687

6.776.427

241

251

241

522.066

3.476.680

1.910.952

124

105

110

Укупна средства

41.920.882

45.326.797

49.482.188

Капитал

18.762.493

20.375.662

22.849.319

3.855.618

6.879.246

6.644.726

143

138

141

99

96

93

Број запослених
Пословни приходи
Нето добитак
Број друштава са нето добитком
Нето губитак
Број друштава са нето губитком

Кумулирани губитак
Број друштава са губитком до висине капитала
Број друштава са губитком изнад висине
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капитала
Финансијске перформансе предузетника према финансијским извештајима поднетим
Агенцији за привредне регистре
2011.
2012.
2013.
[6]
Број предузетника
150
142
130
Број запослених
Пословни приходи
Нето добитак
Број предузетника са нето добитком
Нето губитак
Број предузетника са нето губитком
Укупна средства
Капитал
Кумулирани губитак
Број предузетника са губитком до висине
капитала
Број предузетника са губитком изнад висине
капитала

308
1.168.200
27.316
138
595
6
379.541
84.520

308
1.306.992
26.800
127
3.416
12
400.133
92.891

293
1.337.932
28.415
116
2.269
12
400.433
107.645

5.885

6.828

4.633

21

21

17

10

9

13

Извор: Агенција за привредне регистре, Регистар мера и подстицаја регионалног развоја, 2014.

У 2011. години, 59% привредних друштава је остварило нето добитак, у 2012. 62%, док је у
2013. години нето добитак остварило 59% привредних субјеката. Најугроженија су
привредна друштва која су у свом пословању остварила нето губитак изнад висине
капитала. Таквих привредних друштава је 24,38% у 2011. години, 23,7% у 2012. години и
22,9% у 2013. години. Ако се ови подаци упореде са бројем брисаних и/или угашених
привредних друштава види се да око половина друштава које су направиле нето губитак
изнад висине свог капитала током наредног периода прекида са пословањем.
Свега 12% предузетника од укупног броја је поднело извештаје Агенцији за привредне
регистре у 2011. и 11,67% у 2012. години, док је у 2013. години то урадило свега 10,77 %
предузетника. На основу овог узорка, просечан број запослених по једној предузетничкој
радњи износи око 2,15 радника. Нето добит је остварило 92% предузетника у 2011.
години, 89,44% у 2012. години, односно 89,23% у 2013. години. Број предузетника са

6

Само предузетници који су у предали своје финансијске извештаје
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губитком изнад висине капитала износи 6,67% у 2011. години, 6,34% у 2012. и 10% у 2013.
години.
Такође, највећи број неликвидних привредних друштава се налази у категорији „преко 180
дана“. Поређењем са подацима о брисаним/угашеним привредним друштвима, као и са
подацима о привредним друштвима која су остварила губитак изнад вредности свог
капитала види се да удео брисаних и/или угашених привредних друштава није велики, већ
је одговарајући датом финансијском пословању друштава.
Табела број 7: Неликвидност привредних друштава

Дани неликвидности
2011.

2012.

2013.

2014.

до 30 дана

42

47

43

27

од 31 до 60 дана

13

13

6

10

од 61 до 180 дана

33

38

19

13

преко 180 дана

99

83

79

89

Извор: Агенција за привредне регистре, Регистар мера и подстицаја регионалног развоја, 2014.

3.8.3.1. Индустрија
Индустрија је била доминантна привредна грана у општини Пирот у деценијама иза нас,
тако да је њено учешће често превазилазили 50% укупног друштвеног производа. И данас
је индустрија основа привредног развоја Пирота захваљујући неколико успешних
компанија које послују на овој територији. Пре свега треба издвојити корпорацију
„Тигар“АД са око 1600 запослених и „Tigar Tyres“ са 1500 запослених. Индустрија одеће
„Први мај“ у свом приватизованом делу ( Аха Мура ) упошљава око 1300 радника, али
судбина овог гиганта ће се знати у наредном периоду, пошто се нашао на списки 188
предузећа која ће ићи у стечај. Посебну пажњу је потребно посветити току процеса
приватизације због потенцијално великих могућности прилива капитала, али и социјалних
тензија због незапослености и нередовних примања.
МССП сектор је, такође, интересантан са становишта индустријске производње, иако је
највећи број у сектору трговине и услуга, а добар део малих и средњих предузећа и
предузетника послује у области кожарске, текстилне и прехрамбене индустрије.
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3.8.3.2. Пољопривреда
Просторни план Републике Србије7 је развој Општине Пирот усмерио на развој
пољопривредне производње (воћарско-виноградарски и сточарски рејон), са малом
концентрацијом индустрије. Предност је дата развоју Старе планине пре свега као
туристичке регије, која према овом плану представља подручје изузетних природних
вредности, од посебног националног значаја. Према овом Плану територија
административне јединице Пирот је већим делом опредељена на развој пољопривредне
производње, а акценат је стављен на мешовито и пашњачко сточарство у брдском,
односно планинском подручју, као и њима комплементарно воћарство односно
агрошумарство. На ужим локалитетима је предвиђен развој виноградарства у брдском,
односно производње органске хране у планинском подручју.
Пољопривреда тренутно представља другу грану привреде по важности за општину Пирот.
Од укупне површине општине (Индикатор 14), пољопривредно земљиште заузима 56,1%.
Погодна умерено континентална клима, велики потенцијал Старе планине и земљишта за
органску производњу, идеални услови за развој воћарства и виноградарства, обиље
пашњака за развој сточарства су само неки од предуслова да се ова грана индустрије
екстензивно шири у наредном периоду.
Велика површина под пашњацима (5.560 ха) представља идеалну базу за развој
сточарства, што са друге стране ствара добру сировинску базу и омогућава развој
прерађивачке индустрије меса, млечних производа, коже, вуне и сл.
3.8.3.3. Туризам
Туризам као привредна грана заузима све значајније место последњих година у Србији.
Међутим, у досадашњем привредном развоју општине Пирот, туризам није заузимао
значајно место, нити су у његов развој улагана занчајнија средства. Отуда су у претходном
периоду изостали и приходи од од ове гране привреде. Последњих година се развила
свест о значају туризма за развој општине и свеукупни напредак њеног становништва, па
су уложени и одређени напори на овом пољу.
Иако Пирот са околином има потенцијал за развијање специјализованих видова
туристичке понуде, основна препрека његовом развоју је неадекватна туристичка
инфраструктура. То се првенствено односи на смештајне капацитете и стање материјалних
добара али и ограничене стручне људске ресурсе, маркетинг микс и пратећи садржај који
7
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уз остале предуслове формира туристичку понуду. Туристичка атрактивност општине
Пирот, поред повоњног географског положаја, заснива се и на богатству природних и
културних ресурса, дугој историји и традицији, специфичном идентитету бројних локација,
гостољубивости домаћина. Географски положај Пирота се сматра повољним, пре свега
због транзитног положаја према коридору Београд-Ниш-Пирот-Димитровград-Софија и
близина Бугарске као чланице ЕУ.
Једна од главних туристичких предности је и развој Старе планине као туристичке регије са
изузетним природним вредностима. Зато се географски положај Пирота заједно са
природним и антропогеним ресурсима сматра једним од најзначајнијих фактора
туристичке валоризације Пирота.
Саставни део туристичке понуде Пирота, представљају и културна дешавања и различите
манифестације. Имајући у виду богату традицију коју Пирот поседује, брендове којима се
поноси (ћилим, качкаваљ, грнчарија, пиротско јагње, пиротска пеглана кобасица),
културне манифестације различитих видова, од гастрономских до етнографских,
доприносе побољшању туристичке понуде и боравак гостију чине лепшим и садржајнијим.
У току године, традиционално се на ужем подручју града дешава неколико манифестација:
Сајам пиротске пеглане кобасице, Сајам књиге и графике, Сајам лова и роболова, Сајам
пчеларских производа, Пиротска јагњијада, Сајам старопланинских јела, Фестивал
„Освежење“, Међународни фолклорни фестивал, Фестивал мајстора пиротског роштиља.
Ове манифестације представљају ресурс за развој тзв. културно-манифестационог
туризма.
Основне карактеристике туристичког промета (Индикатор 15) у општини Пирот и даље су:
низак ниво туристичког промета, пословни боравак као основни мотив доласка, ђачки
туризам, доминантан број домаћих посетилаца, кратак просечни боравак, низак ниво и
временски неравномеран карактер искоришћења смештајних капацитета и мала
туристичка потрошња која се готово у потпуности реализује у угоститељству.
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График 9: Просечан број ноћење туриста по годинама

Остали ресурси за развој туризма у општини Пирот обухвата ловни и риболовни туризам
(интересантан за инострано тржиште, ниска улагања у инфраструктуру, обиље ловних
терена погодних за све врсте лова, стручни водичи), као и излетнички туризам (на
локалитету Завојско језеро).
3.8.3.4. Инвестиције по привредним секторима
Према подацима Републичког завода за статистику, остварене инвестиције у 2013. години
по делатностима су представљене у табели број 8.
Табела број 8: Остварене инвестиције по делатностима у хиљадама РСД
Република
Србија
Укупно, РСД
Пољопривреда, шумарство и рибарство
Рударство
Прерађивачка индустрија
Снабдевање електричном енергијом,
гасом и паром
Снабдевање водом и управљање
отпадним водама
Грађевинарство
Трговина на велико и мало и поправка
моторних возила
Саобраћај и складиштење
Услуге смештаја и исхрана

%

Пиротска
област

%

Пирот

%

501.512.800

100

5.545.158

100

4.847.801

100

13.874.777

2,77

0

0

0

0

19.856.482

3,96

0

0

0

0

134.351.881

26,79

5.046.405

91,01

4.495.981

92,74

37.389.558

7,46

77.382

1,4

77.382

1,6

16.864.032

3,36

163

0

163

0

32.997.147

6,58

83.235

1,5

64.429

1,33

49.980.781

9,97

6.931

0,12

6.636

0,14

29.657.812

5,91

3.109

0,06

3.109

0,06

10.101.001

2,01

1.510

0,03

1.510

0,03
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Информисање и комуникације
Финансијске делатности и делатност
осигурања
Пословање некретнинама
Стручне, научне и техничке делатности
Административне и помоћне услужне
делатности
Државна управа обавезно социјално
осигурање
Образовање
Здравствена и социјална заштита
Уметност, забава и рекреација
Остале услужне делатности
Извор: Републички завод за статистику

74.677.415

14,89

24.304

0,44

24.266

0,5

14.130.508

2,82

24.067

0,43

24.067

0,5

2.761.693

0,55

0

0

0

0

16.325.347

3,26

0

0

0

0

7.568.130

1,51

0

0

0

0

18.281.607

3,65

222.714

4,02

117.648

2,43

8.504.558

1,7

14.349

0,26

7.548

0,16

6.572.557

1,31

36.717

0,66

21.336

0,44

5.929.765

1,18

4.272

0,08

3.889

0,08

1.687.748

0,34

0

0

0

0

3.8.4. Подстицаји за регионални и локални развој
Република Србија преко надлежних министарстава обезбеђује подстицаје као подршку
развоју јединица локалних самоуправа у циљу равномернијег регионалног развоја и
подизања регионалне конкурентности. Општина Пирот је за протекли период користила
укупно подстицаја (Индикатор 18):
Табела 9: Подстицаји регионалног развоја по годинама у хиљадама РСД
2011.

2012.

2013.

2014.

618.989

1. 325.405

1.523.653

572.752

Извор: Агенција за привредне регистре
Ова подстицајна стредства регионалног развоја су користили следећи корисници у општини
Пирот:
Табела број 10: Подстицаји регионалног развоја према корисницима у хиљадама РСД
2011.
Број
Велика привредна друштва
Мала и средња привредна
друштва
Предузетници
Пољопривредна газдинства

Износ

2012.
Број

Износ

2013.
Број

Износ

2014.
Број

Износ

28

226.921

35

968.645

4

758.750

2

493.858

59

55.243

19

131.177

30

590.022

11

6.890

150

20.425

88

12.765

73

11.636

17

1.581

2.701

64.273

12.734

76.611

3.694

47.612

2.884

35.133
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Пословни инкубатор

2

2.029

5

2.188

1

403

1

132

2.658

8

3.297

8

1.027

3

411

3

1.096

6

1.839

5

1.960

4

584

6

6.167

5

2.653

5

3.969

1

13.971

1

211

3

6.701

6

6.162

6

2.592

1

2.797

2

104.336

2

102.072

1

17.599

Удружења

9

3.136

Друга правна лица

3

1.259

8

Институције из области
образовања и науке
Институције из области
културе
Институције из области
здравства
Органи државне управе
Друге институције
Јединица локалне
самоуправе
Други појединачни
корисници
Остали корисници

2

169.868

2

7.724
60.009

10.367
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3.8.5. SWOT анализа - Развој привреде, пољопривреде и туризма
Радна група за привредни развој
Снаге

Слабости

Привреда

Привреда

 Повољан географски положај – на
самој граници са ЕУ
 Урађена планска документација (ГУП,
Просторни план, детаљни планови
регулације )

 Недовољна искоришћеност природних

 Развијен ГИС систем у општини

 Нерешени имовинско-правни односи

 Природни ресурси за привредни развој
(хидро-потенцијали за производњу
електричне енергије у мини хидроелектранама)

 Инфраструктурна опремљеност

ресурса
 Лоша образовна структура и одлив

квалификоване радне снаге

 Коридор 10
 Уређена Слободна зона Пирот и
индустријска зона

 Висок проценат незапослености
 Неусклађеност образовних профила и

потребе привреде
 Недостатак иновативности у
пословању

 Бизнис инкубатор услужних делатности
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 Повољан саобраћајни положај
(Магистрала, ауто пут, 2 аеродрома у
близини)
 Постојање Канцеларије за локални
економски развој у општинској управи

 Неповезаност МСП сектора са великим

системима
 Технолошка заосталост
 Непостојање власништва над

 Функционално удружење предузетника

постојећим браунфилд локацијама

 Постојање АП за економско
оснаживање Ромкиња
 Развијен АП за унапређење положаја
жена Пирота

 Неповољна старосна структура,





миграција младих у град


Пољопривреда

Пољопривреда

 Природни потенцијали за развој
пољопривреде

 Неедукованост пољопривредника
 Уситњеност пољопривредних

 Расположива радна снага

газдинстава
 Слаба техничка опремљеност и
застарела механизација
 Непланска пољопривредна
производња

 Општински Фонд за развој
пољопривреде
 Регионална ПСС
 Повољни услови за пољопривредну
производњу у органском поступку на
више од две трећине подручја општине
 Традиција у пољопривредној
производњи
 Развијена стручна служба за сточарство
у Заводу за пољопривреду и средња
пољопривредна школа млекарског
смера

 Екстензивна производња, по структури

и по приносима
 Слаба организованост

пољопривредних газдинстава
 Мали проценат жена носилаца

пољопривредних газдинстава

Туризам

Туризам

 Постојање регионалних брендова
(пеглана кобасица, Пиротски качкаваљ)

 Лоша туристичка инфраструктура и

недостатак смештајних капацитета
 Отежана сарадња са управљачком
структуром над туристичким
потенцијалима

 Богато културно – историјско и
природно наслеђе
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 Парк природе Стара Планина – огроман
потенцијал за развој туризма

 Лоша локална саобраћајна

инфратруктура

 Природне и антропогене вредости –
заштићена подручја – ресурс за развој
туризма
 Препознатљиве туристичке, културне и
привредне манифестације ( пеглана
кобасица, итд.)

 Недовољна мобилизација кадрова за

развој туризма
 Кратак просечан боравак туриста
 Недовољно искоришћени потенцијали

 Ратући број страних туриста

ловног, здравственог, излетничког и
културно-манифестационог туризма

 Расположиви женски ресурси у области
прераде хране и домаће радиности

 Недостатак јасно дефинисаног

туристичког производа
 Недовољно средстава за



маркетиншке активности
Шансе

Претње

 Нови крак Коридора 10 и близина ЕУ

 Политичка нестабилност
 Конкуренција других региона са

 Изградња гасовода Софија-Ниш

сличним потенцијалима

 Предприступни фондови

 Честе промене услова пословања

 Прекогранична сарадња

 Финансијска централизација

 Развој регионалних и међуопштинских
инфраструктурних пројеката

 Одлив становништва
 Проблем пословања два велика

 Пораст тражње за храном

привредна система у општини

 Подршка ЕУ фондова за унапређење
пољопривреде и иновативности МСПП

 Сива економија

 Приватизација и реструктурирање
јавних предузећа
 Усклађивање домаћег законодавства са
законодавством ЕУ

 Велика финансијска оптерећења

 Увођење европских стандарда

 Кредитна политика банкарског сектора

привреде
 Различити политички интереси

 Неусклађеност законских регулатива
 Заостајање у технолошком развоју
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3.9.

Животна средина

Заштита животне средине представља мултидисциплинарни приступ решавању све
бројнијих проблема у природи. Један од основних концепата животне средине јесте
концепт одрживости, односно одрживог развоја. Одрживи развој је складан однос
заштите животне средине, економског и друштвеног развоја. То је развој којим се
задовољавају потребе садашњости, без ускраћивања могућности будућим генерацијама
да задовоље своје потребе.
3.9.1. Управљање отпадом
Под отпадом се подразумева сваки материјал или предмет који настаје у току обављања
производне, услужне или друге делатности, предмети искључени из употребе, као и
отпадне материје које настају у потрошњи и које са аспекта произвођача, односно
потрошача нису за даље коришћење и морају се одбацити.
Неадекватно управљање отпадом представља један од највећих проблема са аспекта
заштите животне средине Републике Србије и искључиво је резултат неадекватног става
друштва према отпаду. Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. представља
основни документ који обезбеђује услове за рационално и одрживо управљање отпадом
на нивоу Републике Србије. Стратегијом је предвиђено оснивање регионалних центара за
управљање отпадом. Удруживањем локалних самоуправа ради заједничког управљања
отпадом успоставља се систем регионалних центара који обухватају регионалну депонију
за комунални отпад, постројење за сепарацију рециклабилног отпада, трансфер станице и
претоварне центре, као и постројења за компостирање, што чини потребну
инфраструктуру за управљање комуналним отпадом.
Општине Пиротског округа су 2006. године усвојиле Регионалну стратегију управљања
отпадом за Пиротски округ8. Регионална депонија Мунтина падина се налази у општини
Пирот у близини магистралног пута Ниш – Пирот и њена изградња је завршена у 2010.
години. Систем управљања чврстим отпадом је пројектован и изграђен у складу са
српским и европским стандардима. Нови прилазни пут до места депоније је изграђен и
нова покретна опрема је набављена за рад на депонији (компактор, камиони). Процењени
век трајања депоније је 30 година. ЈКП „Регионална депонија Пирот” је основано и у
потпуности оперативно од 1. јануара 2013. године.
8

Регионална стратегија управљања отпадом за Пиротски округ, 26. септембар 2006. године, у оквиру
Програма пружања техничке подршке општинама источне Србије који је финансирала ЕУ.
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3.9.2. Заштита биодиверзитета
Општина Пирот представља важан еколошки коридор који омогућава кретање јединки
популација и проток гена између заштићених подручја и еколошки значајних подручја од
једног локалитета до другог. Он истовремено чини део еколошке мреже у подручју
еколошки значајном за очување врста, одређених типова станишта и станишта одређених
врста од значаја за Републику Србију, у складу са опште прихваћеним правилима
међународног права и потврђеним међународним уговорима.
На територији општине Пирот налази се парк природе Стара планина који је сврстан у прву
категорију заштите. Цело ово подручје карактерише велики број биљних и животињских
врста, а посебно оних које су ендемичне па зато и чине ово подручје специфичним и
интересантним са свих аспеката а посебно са аспекта туризма
Поред парка природе Стара планина, на територији општине Пирот се налаизи и кањон
реке Височице, један од најнеистраженијих кањона у овом делу Србије, кроз који протиче
Височица, планинска река са највећим падом у Србији и обиљем аутохтоне врсте рибе,
поточне пастрмке. Овде сваккао треба издвојити и кањон Јерме који обилује својим
специфичностима.
3.9.3. Квалитет ваздуха
У Србији уз опште проблеме, који су везани за загађење животне средине, нарочито је
присутан проблем загађења ваздуха, који је првенствено последица изразито ниског
нивоа еколошке свести, као и недостатка професионалног образовања, у области животне
средине. Питање загађења ваздуха постаје све значајније јер је услед развоја технике и
технологије концентрација штетних материја све већа. Њихов преглед, као и учешће у
загађивању ваздуха приказани су у табели број 10.
Табела број 11: Извори загађивача ваздуха и % њиховог учешћа
Извор загађења

CO

NOx

Sox

Честице

% загађивача

Саобраћај

63,8

39,3

2,4

4,3

42,2

Сагоревање горива

1,9

48,5

73,5

31,4

21,4

Индустријски процеси

9,7

1

22

26,5

13,7

Чврсте одпадне материје

7,8

2,9

0,3

3,9

5,3

Остали извори (пожари, акциденти)

16,8

8,3

1,8

33,9

17,4

Учешће загађивача у %

46,8

9,6

15,3

13,2
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На градском подручју Пирота, као значајнији извори загађивања ваздуха, регистровани су:
 Индустријске котларнице – 15;
 Котларнице школских и здравствених установа – 13;
 Котларнице централних градских садржаја – 16;
 Котларнице стамбених блокова – 4.
Од наведеног броја котларница, њих 14 као гориво користе угаљ, 19 користе лож уље, 15
је на мазут и 3 котларнице су на електричну енергију. Такође, многи индивидуални
стамбени објекти и објекти мале привреде имају сопствене котларнице на чврсто или
течно гориво. Процењује се да их у ужем центру града има око 400 и они представљају
значајан фактор загађења ваздуха у зимском периоду.
Према подацима мерења загађености ваздуха (Индикатор 21), општина Пирот није
угрожена ни једним од елемената загађивача, сем што се само у зимским месецима
појављује мало повећана количина чађи.
3.9.4. SWOT анализа – заштита животне средине
Радна група за заштиту животне средине
Снаге

Слабости
 Непостојање стратешких докумената из

 План управљања отпадом
 Постојање комуналних предузећа
 Регионална депонија
 Програм енергетске ефикасности за
период 2015-2017

 Велико шумско богатство
 Релативно низак ниво загађености
земљишта
 Велики потенцијали за коришћење
обновљивих извора енергије (вода,
ветар, сунце)
 Постојање заштићених области, Парк
природе Стара планина ( 702 km² )
 Велики басен квалитетне пијаће воде-

области заштите животне средине на
локалном нивоу
 Недовољан ниво економског развоја
друштва
 Недостатак катастра о постојећим
природним ресурсима
 Неадекватно третирање отпадних вода
 Постојање дивљих депонија и велики

број микро депонија
 Недостатак примарне сепарације
отпада у домаћинствима
 Нерешен проблем одношења

грађевинског одпада
 Незаинетересовано и неедуковано

становништво
 Депоније отпада на самој обали или у
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4 изворишта пијаће воде


 Постојање Еко фонда - Општински
Фонд за заштиту животне средине
 Велики број еколошких организација
 Разноврстан и сложен диверзитет
флоре и фауне
 Интернационална мрежа удружења
из области екологије
 Заинтересованост младих за
екологију и еколошке акције
 Усвојен Просторни план општине
Пирот и Генерални урбанистички
план Пирота као и Планови детаљне
регулације






речним токовима
Недовољна информисаност
становништва о питањима заштите
животне средине и ниска свест
становништва о екологији
Низак ниво стручности у области
заштите животне средине
Недостатак регионалних иницијатива у
области заштите животне средине
Неконтролисан излов дивљачи и птица
и неадекватно порибљавање
Погодна зона за постављање базних
станица радио емитера

 Недовољна искоришћеност медија за

промовисање заштите животне средине
 Спаљивање различитих врста отпада у

 Очувана природа у околини града

домаћинствима, нарочито у сеоским
срединама

 Одлука о мерама за заштиту од буке
којом је извршено акустично
зонирање простора насељеног места
Пирот и којом су одређене мере
забране и ограничења буке у
животној средини
 Добро стање парковског зеленила и
парковске инфраструктуре
Шансе
 Прекогранична сарадња
 Предприступни фондови
 Доношење пакета Закона из области
заштите животне средине
 Развој јавно приватног партнерства
 Пораст тражње за здравом храном
 Увођење европских стандарда
 Повећање интеррегионалне сарадње
(Македонија, Бугарска), трансфер

Претње
 Неусклађеност законских регулатива
 Заостајање у технолошком развоју
 Климатске промене
 Политичка нестабилност
 Недозвољене активности у заштићеним

подручјима
 Девастирање корита реке Нишаве
изградњом крака коридора 10
 Загађење реке Јерма из рудника у
Бугарској
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технологије, знања, добрих пракси
 Заинтересованост страних
инвеститора за улагање у екологију
 Постојање Комуналне полиције
 Доношење нове и усаглашавање
постојеће законске регулативе у
области заштите животне средине са
прописима ЕУ
 Промовисање коришћења
обновљивих извора енергије
 Подстицај фирмама за управљање
отпадом

 Петља коридора 10 изнад главног

изворишта
 Неуспостављена равнотежа између
експлоатације природних ресурса и
заштите животне средине
 Повећање броја возила
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3.10. Друштвени развој
Развој образовања, културе, физичке културе, здравствене, социјалне и дечје заштите у
општини Пирот је на задовољавајућем нивоу. Међутим, привредна рецесија и лоша
економска ситуација последњих деценија, допринели су смањењу издвајања за
друштвене делатности, што је узроковало незадовољење савремених стандарда
институција и служби у погледу опремљености и стручности кадрова. Генерално
посматрано, недовољна републичка средства и немогућност већег издвајања из
општинског буџета утицали су да према степену опремљености, кадровској попуњености и
темпу модернизације рада установе друштвених делатности општине Пирот и даље
заостају за републичким просеком.
3.10.1. Култура
Општина Пирот има развијену мрежу установа културе које су својеврсни чувари културног
идентитета и израза, а то су: Народна библиотека Пирот, Галерија „Чедомир Крстић“, Дом
културе Пирот, Народно позориште Пирот, Музеј Понишавља Пирот, Историјски Архив
Пирот. Све институције културе имају своје редовне програме и активности и активно
доприносе разноврснијем културном животу локалне заједнице.
3.10.2. Друштвена брига о деци
Предшколско васпитање (Индикатор 6) и образовање је организовано у оквиру
Предшколске установе „Чика Јова Змај Пирот“, у оквиру које постоји 6 објеката у граду за
целодневни, полудневни и скраћени боравак деце.
Према подацима Републичког завода за статистику, у школској 2012/2013. години у 9
установа било 1.179 деце предшколског узраста, од чега је 86 боравило бесплатно. Из
године у годину, уочљив је благи раст деце корисника предшколске установе. Број деце
која бораве бесплатно се такође повећава захваљујући већем учешћу локалне самоуправе.
У оквиру Предшколске установе „Чика Јова Змај Пирот“, деца су смештена у 9 објеката
(шест вртића у граду и три забавишне групе у оближњим селима - Пољској Ржани, Крупцу
и Гњилану), који су наменски грађени или адаптирани за потребе целодневног и
полудневног боравка деце. Рад са децом је организован и у оквиру једне болничке групе,
за децу која су на лечењу у болници, као и за децу која су без родитељског старања и децу
ометену у развоју.
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3.10.3. Образовање
У општини Пирот постоји добро развијена мрежа образовних институција (Индикатор 6).
Основно образовање је организовано преко четири основне школе са својим истуреним
одељењима, једне основне музичке школе и једне основне школе за ученике са сметњама
у развоју.
Средњошколско образовање је организовано преко Гимназије, Техничке школе, Средње
стучне школе, Економске школе, Школа за основно и средње образовање „Младост” и
јединствене Млекарске школе, са домом ученика „Др Обрен Пејић”. Високо образовање
покрива одељење Техничког факултета из Бора, одељење Економског факултета из Новог
Сада, одељење факултета за спољњу трговину и Правног факултета из Новог Сада, као и
Висока школа за образовање васпитача.
3.10.4. Здравство
Здравствена заштита има веома дугу традицију у Пироту. Савремена болница је изграђена
1984. самодоприносом грађана Пирота. Општа болница Пирот је установа која пружа
стационарну, специјалистичко-консултативну и дијагностичко-терапеутску делатност за
становништво пиротског округа. Стационарни део има капацитет од 333 постеље и
површину од 11 000м², а поликлинички део се простире на 17 000м².
Дом здравља Пирот је установа која пружањем здравствених услуга на примарном нивоу
унапређује здравље и обезбеђује добар квалитет живота грађана Општине Пирот. Свој рад
организује у оквиру шест здравствених станица (две у граду и четири на терену) и са две
теренске екипе. Ова установа годишње пружи 225.000 прегледа одраслог становништва и
92.000 прегледа деце, 20.000 превентивних прегледа жена и трудница и 19.000 прегледа
радника. Хитна медицинска помоћ пружи преко 5.000 интервенција на терену, око 10.000
прегледа и 1.265 санитетских превоза.
Квалитет здравственог осигурања у општини Пирот је на завидном нивоу, уколико
посматрамо укупан број лекара наспрам укупнох броја становника (Индикатор 5). Према
овом индикатору, општина Пирот је изнад републичког просека и на једног лекара долази
289 становника у 2013. години, док је републички просек за исту годину 339 становника на
једног лекара.
3.10.5. Социјална заштита
Основна установа социјалне заштите на територији општине Пирот је Центар за социјални
рад који врши јавна овлашћења у области социјалне заштите и породично правне заштите.
49

Стратегија одрживог развоја
Неповољна економска и демографска кретања довели су до сиромашења великог броја
становника, повећања просечне старости и броја самачких домаћинстава што је довело до
великог повећања броја становника који су обухваћени различитим видовима социјалне
заштите (Индикатор 7).
Социјалном заштитом у 2013. години на територији општине Пирот обухваћено је 5.619
корисника односно 9,87% укупног броја становника општине, готово 25% више него што
их је било 2011. године (7,33%).
3.10.6. Спорт и физичка култура
На територији Општине постоји неколико спортских објеката у оквиру Спортског центра,
који задовољавају потребе и стандарде за активно и рекреативно бављење спортским
активностима и организацију различитих спортских такмичења. Међутим, посматрано у
целини у мрежи насеља постоји велики број спортских терена, али њихова
функционалност није потпуна, јер тек неколико терена има потребне пратеће објекате.
У Општини Пирот постоје и бројни спортски клубови. У око 70 спортских клубова
заступљени су готово сви спортови. Спортска дворана Кеј, затворени базен и модерни
скијашки центр на Старој планини, општину Пирот чини спортким центром југоисточне
Србије.
3.10.7. Информисање и медији
Становницима општине Пирот доступни су сви савремени видови информисања:
штампани медији, радијски, телевизијски и интернет садржаји. Информисање путем
друштвених група као што су Facebook и Twitter све више долази до изражаја, нарочито
међу млађом популацијом.
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3.10.8. SWOT анализа – Друштвени развој
Радна група за друштвени развој
Снаге

Слабости

Примарна здравствена заштита и социјална
заштита
 Добро развијен систем опште и
специјализоване здравствене заштите на
нивоу општине
 Модеран и развијен здравствени центар
за цео округ
 Одлично опремљена болница са
одличним кадром и капацитетитима
 Спремност ЛС да допринесе развоју
кадрова
 Постојање мреже институција социјалне
заштите
 Спровођење локалног акционог плана за
децу са посебном будџетском линијом у
те сврхе
 Добра институционална подршка
имплементацији услуга социјалне
заштите и бриге о деци









Примарна здравствена заштита и
социјална заштита
Неусаглашност законодавног оквира
са локалним потребама и ресурсима
(лекари волонтери)
Природан одлив лекара и
немогућност запошљавања нових
Недостатак финансијских средстава за
спровођење услуга социјалне заштите
Недовољан број услуга социјалне
заштите
Немотивисаност запослених – ниске
зараде
Лоша и недовољна комуникација
између институција на локалном
нивоу

 Недостатак инцијативе
 Ниска свест грађана о значају

 Одлична интер-секторска сарадња
 Добра сарадња са организацијама
цивилног друштва
Образовање
 Добри материјално технички услови за
рад у образовању






 Добро организована предшколска
установа
 Добро развијена мрежа основних школа
и покривеност планинских и сесоких
подручја основним образовањем





 Добра сарадња са локалном
самоуправом
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социјалне заштите
Недовољно праћење савремене
европске и светске праксе
Образовање
Смањење броја деце на територији
општине
Неповезаност образовног процеса са
потребама привреде и локалне
самоуправе
Непостојање образовних профила
који су потребни привреди и локалној
самоуправи
Недостатак иницијативе локалне
самоуправе за отварање нових
образовних профила

Стратегија одрживог развоја
 Разноликост образовних профила у
средњим школама

 Недовољна промоција појединих

образовних профила, пре свега заната
 Непостојање већег броја
високошколских образовних
институција
Култура и информисање

 Постојање високошколске образовне
институције
Култура и информисање

 Недостатак иницијативе установа

 Развијен и садржајан културни живот
(позориште, фестивали, манифестације,
итд.)
 Добро развијени институционални
капацитети
 Адекватан број установа културе и
њихова добра опремљеност
 Спремност на међуопштинску,
регионалну и међународну сарадњу
 Укљученост медија у активности јавног
живота у локалној самоуправи
 Сарадња медија и организација
цивилног друштва на пројектима
Омладина и спорт
 Добра институционална подршка за
развој младих (Канцеларија за младе,
Омладински културни центар, Ресурс
центар,Спортски центар)
 Велики број организација цивилног
друштва које се баве младима
 Развијено омладинско предузетништво
(ЗИП центар-бизнис инкубатор)
 Значајна улагања локалне самоуправе у
спорт







културе за коришћење других
фондова (осим општинских) за
финансирање пројеката
Велика мрежа медија, али без
разноврсног програмског садржаја
Недовољни и неадекватни просторни
капацитети
Недовољан број адекватног особља –
недовољан број извршилаца
Слаба подршка јавности за рад
институција културе
Мала улагања у развој нових
програмских садржаја
Омладина и спорт

 Непостојање локалног акционог

плана за младе
 Нерешен правни статус Канцеларије




 Богата спортска традиција



 Постојање капацитета за бављење
различитим врстама спорта
 Постојање институције која је носилац
активности у области спорта
Организације цивилног друштва
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за младе
Велики број неактивних удружења за
младе
Недостатак средстава за спровођење
програма за младе
Непрепозавање спорта као приорета
за живот локалне заједнице
Непостојање бициклистичких трака,
стаза и остале бициклистичке
инфраструктуре
Мањак зелених рекреативних
површина са мобилијаром за децу
Организације цивилног друштва

Стратегија одрживог развоја
 Добра сарадња организација цивилног
друштва и локалне самоуправе на
реализацији пројеката
 Подршка локалне самоуправе
пројектима организација цивилног
друштва (годишњи тематски и наменски
конкурси који су у складу са постојећим
локалним акционим плановима)
 Постојање локалног акционог плана за
унапређење положаја жена (родна
равноправност)
 Иновативност код ОЦД
 Обученост за коришћење фондова ЕУ
Шансе
 Постојање стратешког приступа развоју
друштвених делатности на свим
нивоима

 Мали број активних организација

цивилног друштва у односу на укупан
број регистрованих организација
 Недовољна укљученост организација

цивилног друштва у пројекте
финансиране из ЕУ фондова
 Проблем одрживости организација

цивилног друштва и њихових
пројеката
 Недостатак средстава за
имплементацију локалног акционог
плана за унапређење положаја жена
 Недостатак грађанског активизма
Претње
 Миграције становништва

 Добар законски оквир

 Одлив високошколованог кадра
 Недоношење неопходних закона и

 Подршка националних власти

подзаконских аката

 Постојање домаћих и иностраних
фондова за развој друштвених
делатности
 Међуопштинска и прекогранична
сарадња

 Нестабилно политичко окружење
 Неразвијен концепт друштвено

одговорног пословања
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4. Дефинисање Стратегије
На основу спроведених анализа, у овом делу стратешког документа постављени су
основни елементи Стратегије:
 Визија;
 Приоритети;
 Стратешки циљеви и
 Мере - Програми развоја.
Визија општине Пирот је општа изјава о намераваном правцу развоја ка којем се тежи
реализацијом активности које су дефинисане Стратегијом одрживог развоја до 2020.
године. Визија даје одговор на питање куда локална заједница жели да иде или шта у
будућности жели да буде/постане. Визија никако није непромењива категорија али је за
њено потпуно достизање неопходан дуг временски период и реализација значајног броја
активности. Визија, као и стратешки циљеви (и последично програми и конкретни
пројекти), се током мониторинга и евалуације спровођења Стратегије мењају, надопуњују
и у одговарајућем временском року усаглашавају са постојећим потребама заједнице. Из
наведеног следи да суштина Стратегије одрживог развоја никако није израда документа,
већ успостављање континуираног процеса лаганих и позитивних промена у локалној
заједници у целини.
У дефинисању визије Општине испоштовани су следећи основни принципи:
 Визија јасно презентује правац будућег развоја Општине;
 Визија је заједнички производ свих учесника у процесу израде Стратегије;
 Визија је позитивног усмерења;
 Реално је остварива;
 Поседује компоненту потребног степена изазова (који би учинио да се прикупи
потребна енергија и обезбеде знање и ресурси за почетак остварења пројектованих
задатака у будућности) и
 Подстиче на дефинисање основних циљева, мера и акција потребних за остварења
будућих планова развоја.

4.1.

Визија општине Пирот

Општина Пирот је развијена и конкурентна општина, функционално интегрисана у
окружење, очуваног и заштићеног природног и културног наслеђа, квалитетне
животне средине, инфраструктурно опремљена, са стабилном привредом,
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4.2.

Дефинисање стратешких циљева и мера

4.2.1. Инфраструктура и јавна управа
Стратешки циљеви

Унапређење квалитета
инфраструктуре на
територији општине
Пирот

Специфични
циљеви

Мере – програми развоја

Израда планске
документације за
потребе развоја
општине Пирот

Израда урбанистичко
планских докумената
Израда пројектно –техничке
документације
Креирање регионалних
политика развоја
инфраструктуре

Унапређивање
саобраћајне
инфраструктуре

Подизање квалитета локалне
путне мреже

Број
пројеката

8

9

Континуиран развој Е-управе
Подизање
капацитета
општинске управе
и укупне јавне
администрације
Унапређење система
јавне администрације
као сервиса грађана

Унапређење техничке
опремљености јавно
комуналних предузећа
Развој људских ресурса и
подизање укупне
функционалности јавне
управе

16

Подстицај укључењу медија у
програме развоја друштва
Повећање
транспарентности
у раду јавне
администрације

Унапређење информисања од
јавног значаја

6

Унапређење сарадње са
привредом и промовисање
друштвено одговорног
пословања

Стратешки циљ 1: Унапређење квалитета инфраструктуре на територији општине Пирот
Улагање у инфраструктуру је један од кључних инструмената економског развоја општине
Пирот. У протеклом периоду, израдом неопходних планских докумената, улагањима у
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градску и сеоску путну мрежу на територији општине, изградњом централне котларнице,
као и регионалне санитарне депоније, заменом азбестних цеви и проширењем
канализационе мреже у сеоском подручју, али и бројним другим инфраструктурним
пројектима, општина Пирот је у великој мери унапредила квалитет живота својих грађана,
али и услове пословања.
На подручју општине Пирот, планском документацијом је обухваћено само подручје
града, односно, простор генералног урбанистичког плана (ГУП-а), који је у већем делу
покривен и плановима нижег ранга, тј. плановима детаљне регулације и урбанистичким
пројектима. Општина Пирот, такође, има урађен Просторни план општине којим је
дефинисана намена површина и ван граница ГУП-а. Међутим и даље постоји потреба за
израдом планске документације за потребе развоја општине, а што је дефинисано као
један од специфичних циљева и мера развоја у наредном периоду.
На подручју општине Пирот постоји развијена мрежа путева од укупно 231 км путне
мреже, од чега је 45 км магистралног коловоза, 83 км регионалног и 103 км локалног
коловоза. Међутим, поред чињенице да је густина путне мреже на територији општине
Пирот знатно испод републичког просека, ни стање коловоза није на задовољавајућем
нивоу, поготово на појединим путним правцима. Стога је један од приоритетних циљева у
наредном периоду унапређивање и подизање квалитета путне мреже друмског и
железничког саобраћаја, што поред реконструкције локалних путева, градских улица и
тротоара, обухвата и изградњу мостова, бициклистичких стаза, кружних токова и других
објеката у вези с путном инфраструктуром.
Стратешки циљ 2: Унапређење система јавне администрације као сервиса грађана
Општина Пирот је у протеклом периоду уложила доста напора и средстава у унапређење
рада администрације и подизање капацитета људских ресурса запослених у управи како
би повећала транспарентност у раду и унапредила услуге и за грађане и за привреду. Тако
је у протеклом периоду формирана Канцеларија за локални економски развој,
информациони систем се константно развијао и унапређивао,
уведен је геоинформациони (ГИС) систем, као и бројне апликације е-управе (виртуелни матичар, увид у
бирачки списак, локална пореска администрација, итд.) путем којих грађани могу
електронским путем остваривати нека од својих права која су у надлежности локалне
самоуправе.
Међутим, обзиром да се интернет као средство комуникације све више развија и да број
корисника интернета расте свакодневно, неопходно је константно развијање и
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унапређивање е-управе као средства комуникације са грађанима и привредом. Обзиром
да је општина Пирот опредељена да омогући што већу транспарентност рада и што лакше
пословање привредним субјектима, један од кључних приоритета општине Пирот у
наредном периоду је и константно унапређивање система администрације као сервиса
грађана и локалне привреде. У оквиру овог приоритета кључни циљеви које треба
остварити тичу се унапређења капацитета, и људских и техничких, као и даљег повећања
транспарентности рада увођењем нових услуга, коришћењем нових канала комуникације,
обукама запослених и унапређивањем сарадње свих актера укључених у пружање услуга.
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Општина Пирот
I - Приоритетна област

Стратегија одрживог развоја
2015 – 2020.
Развој инфраструктуре и јавне управе

I - 1.
I-1.1.

Стратешки циљ – Унапређење квалитета инфраструктуре на територији општине Пирот
Специфични циљ – Израда планске документације за потребе развоја општине Пирот

1.1.1.

Мера: Израда урбанистичко планских докумената

Број

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.
1.1.2.
Број

Назив пројекта
Израда и измена
урбанистичко планских
докумената за општину
Пирот
Израда урбанистичко
планских докумената за
насељена места на
територију општине
Пирот

Имплементатори

Општина Пирот
ЈП

Општина Пирот
ЈП

Време

2015 – 2020.

2015 – 2020.

Општина Пирот
Дирекција за
2015.
изградњу
Мера: Израда пројектно –техничке документације
Израда плана
капиталиних улагања

Назив пројекта

Имплементатори

Време
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Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања

Индикатор

100.000.000

Усаглашена
урбанистичко
Општина Пирот
планска
документа

100.000.000

Усаглашена
урбанистичко
Општина Пирот
планска
документа

-

-

Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања

Урађен план

Индикатор

Стратегија одрживог развоја

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.3.
Број

Израда пројектно
техничке
докуменатације за
Општина Пирот
2015 – 2020.
100.000.000
инфраструктурне
ЈП
пројекте на територији
општине Пирот
Израда плана
Општина Пирот
реконструкције и
Дирекција за
2015.
модернизације
изградњу
локалних путева
Мера: Креирање регионалних политика развоја инфраструктуре
Орјентациона
Назив пројекта
Имплементатори
Време
вредност

1.1.3.1.

Формирање
регионалне групе за
развој инфраструктуре

1.1.3.2.

Усвојена регионална
политика развоја
туризма

1.1.3.3.

Усвојена регионална
политика развоја
пољопривреде

Општина Пирот

Општина Пирот

Општина Пирот

2016.

2017.

2017.
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1.000.000

1.000.000

1.000.000

Општина Пирот

Створени
предуслови за
изградњу
инфраструктур
е

Општина Пирот Урађен план

Извор
финансирања
Локалне
самоуправе,
Регионална
развојна
агенција
Локалне
самоуправе,
Регионална
развојна
агенција
Локалне
самоуправе,
Регионална
развојна
агенција

Индикатор

Формирана
група

Урађен
регионални
документ

Урађен
регионални
документ

Стратегија одрживог развоја
I-1.2.
1.2.1.
Број

1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.1.3.

Специфични циљ - Унапређивање саобраћајне инфраструктуре
Мера: Подизање квалитета локалне путне мреже
Назив пројекта

Имплементатори

Изградња
саобраћајнице ринг 2 у
Пироту
Реконструкција,
изградња и одржавање
улица, зграда и
грађевинских објекта
Реконструкција и
модернизација
локалних путева

ЈП Дирекција за
изградњу
општине Пирот
ЈП Дирекција за
изградњу
општине Пирот
ЈП Дирекција за
изградњу
општине Пирот
ЈП Дирекција за
изградњу
општине Пирот

1.2.1.4.

Реконструкција
градских улица

1.2.1.5.

Усецање тротоара за
постављање контејнера

ЈКП Комуналац
Дирекција за
изградњу

1.2.1.6.

Изградња
бициклистичке стазе и
умрежавање свих
градских улица

Спортски центар
Пирот
ЈП Дирекција за
изградњу
општине Пирот

Време

2015 – 2020.

2015 – 2020.

Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања

Индикатор

37.706.000

Општина Пирот,
РС, ЕУ

Повећање
мобилности
грађана

142.965.000

Општина Пирот,
РС,ЕУ

Повећање
мобилности
грађана

2015 – 2020.

120.000.000

Општина Пирот

2015 – 2020.

360.000.000

Општина Пирот

2015 – 2016.

37.000.000

Општина Пирот

2015 – 2018.
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25.000.000

Општина Пирот

Повећање
мобилности
грађана
Повећање
мобилности
грађана
Изграђена
места за
смештање
контејнера
Повећање
мобилности
грађана

Стратегија одрживог развоја
1.2.1.7.

Изградња пута БранаЗавојско језероМртвачки мост

1.2.1.8.

Изградња Мртвачког
моста

1.2.1.9.

Изградња пута Топли
до – Бабин зуб

I-2
I-2.1.

Стратешки циљ – Унапређење система јавне администрације као сервиса грађана
Специфични циљ - Подизање капацитета градске управе и укупне јавне администрације

2.1.1.

Мера: Континуиран развој Е-управе

Број
2.1.1.1

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.

Назив пројекта
Развој широкопојасне
мреже на територији
општине Пирот
Даље унапређење
електронских услуга за
грађане
Развој електронских
услуга за потребе
привреде
Електронско
повезивање ИС
општинске управе и
јавно-комуналних
предузећа

ЈП Дирекција за
изградњу
општине Пирот
ЈП Дирекција за
изградњу
општине Пирот
ЈП Дирекција за
изградњу
општине Пирот

2016 – 2020.

120.000.000

Општина Пирот

2016 – 2020.

20.000.000

Општина Пирот

2016 – 2020.

100.000.000

Општина Пирот

Имплементатори

Време

Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања

Општина Пирот

2015 – 2020.

120.000.000

Општина, РС, ЕУ

Општина Пирот

2015 – 2020.

2.000.000

Општина, РС, ЕУ

Општина Пирот

2015 – 2020.

3.000. 000

Општина, РС, ЕУ

Општина Пирот

2015 – 2020.

20.000.000

Општина, РС, ЕУ
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Повећање
мобилности
грађана
Повећање
мобилности
грађана
Повећање
мобилности
грађана

Индикатор
Повећање
квалитета
мреже
Унапређен
систем еуправе
Унапређен
систем еуправе
Унапређен
систем еуправе

Стратегија одрживог развоја
2.1.2.
Број

2.1.2.1.

2.1.2.2.

2.1.2.3.

Мера: Унапређење техничке опремљености јавно комуналних предузећа
Оријентациона
Назив пројекта
Имплементатори
Време
вредност (РСД)
Општина Пирот
Модернизација
установе и
информационе и
5.000.000
институције
2015-2020.
комунакационе опреме
годишње
ЈП на територији
у јавним институцијама
Општине Пирот
Набавка опреме и
машина за јавно
комунална предузећа
Набавка контејнера и
корпи за отпатке за
целу територију
општине Пирот

2.1.2.4.

2.1.2.5.

Набавка мобилијара за
паркове и шеталишта

Реконструкција
објеката, канцеларија и
градске инфраструктуре
у складу са потребама

Јавно комунална
предузећа
Општина Пирот

2015 – 2020.

25.000.000

Извор
финансирања

Индикатор

Општина, РС, ЕУ

Набавка нове
ИТ опреме

Општина, РС, ЕУ

Модернизациј
а опреме ЈП
Подигнут

Јавно комунална
предузећа

2015 – 2020.

3.000.000

Општина, РС, ЕУ

Општина Пирот
Јавно комунална
предузећа
Општина Пирот

Општина Пирот

степен
чистоће
општине

2015 – 2020.

2015 – 2020.
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1.000.000

10.000.000

Општина, РС, ЕУ

Општина, РС, ЕУ

Набавка
опреме
Унапређени
услови за
пружање
услуга
грађанима и
привреди

Стратегија одрживог развоја
2.1.3.
Број

2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.3.4.

2.1.3.5.

2.1.3.6.

Мера: Развој људских ресурса и подизање укупне функционалности јавне управе
Оријентациона
Извор
Назив пројекта
Имплементатори
Време
вредност (РСД)
финансирања
Унапређење знања и
вештина запослених у
Општина Пирот
2016.
1. 000. 000
Општина, РС, ЕУ
локалној пореској
СКГО
администрацији
Унапређење знања и
вештина запослених у
Општина Пирот
2016.
1. 000. 000
Општина, РС, ЕУ
локалној самоуправи
СКГО
(финансије, урбанизам)
Установе и
Унапређење
институције
менаџерских
2015 -2020.
1. 000. 000
Општина, РС, ЕУ
ЈП на територији
капацитатета
Општине Пирот
Унапређење
Установе и
специфичних и
институције
стручних знања и
2015 -2020.
1. 000. 000
Општина, РС, ЕУ
ЈП на територији
вештина запослених у
Општине Пирот
јавним предузећима
Увођење
ЈКП на територији
корпоративног
2017 – 2020.
1. 000. 000
Општина, РС, ЕУ
Општине Пирот
управљања у ЈКП
Успостављање сарадње
између јавних
Општина,
Општина Пирот
2015 – 2020.
институција на
институције
локалном нивоу
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Индикатор

Едуковани
запослени

Едуковани
запослени

Едуковани
запослени

Едуковани
запослени

Унапређен
рад ЈКП
Подизање
ефикасности
рада

Стратегија одрживог развоја

2.1.3.7.
I-3.2.
3.2.1.
Број

3.2.1.1.

Максимално скраћење
процедура за добијање
Општина Пирот
2015 – 2020.
дозвола
Специфични циљ - Повећање транспарентности у раду јавне администрације
Мера: Подстицај укључењу медија у програме развоја друштва
Оријентациона
Назив пројекта
Имплементатори
Време
вредност (РСД)
Снажније коришћење
друштвених мрежа за
Општина Пирот
2015 – 2020.
информисање грађана

Општина,
институције

Подизање
ефикасности
рада

Извор
финансирања

Индикатор

Општина

Употреба
друштвених
мрежа
Дефинисан
систем
расподеле
средстава
Унапређене
интернет
презентације
општине и ЈП

3.2.1.2.

Развој подршке
локалним медијима

Општина Пирот

2015 – 2020.

5.000.000
годишње

Општина

3.2.1.3.

Унапређење интернет
презентација ЛС и ЈП

Општина Пирот,
Јавна предузећа

2015 – 2020.

100.000
годишње

Општина

Време

Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања

Индикатор

2015 – 2020.

2.500.000
годишње

Општина

Дефинисан
систем
расподеле –
јавни позив

3.2.2.
Број

3.2.2.1

Мера: Унапређење информисања од јавног значаја
Назив пројекта
Развој подршке
локалним медијима

Имплементатори

Општина
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Стратегија одрживог развоја
3.2.3.

Мера: Унапређење сарадње са привредом и промовисање друштвено одговорног пословања

Број

Назив пројекта

Имплементатори

Време

Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања

Индикатор

3.2.3.1.

Промовисање концепта
друштвено одговорног
пословања

Општина

2015 – 2020.

100.000
годишње

Општина

Број догађаја

3.2.3.2.

Финансијска подршка
локалне самоуправе
друштвено одговорном
пословању локалних
привредних субјеката

2014 – 2020.

500.000
годишње

Општина

Број
подржаних
иницијатива

Општина
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Стратегија одрживог развоја
4.2.2. Привредни развој, пољопривреда и туризам
Стратешки
циљеви

Побољшање
услова за бржи
економски
развој општине

Специфични
циљеви

Унапређење
инструмената за
подршку развоју
конкурентне и
извозно
орјентисане
привреде

Смањење
дугорочне
незапослености

Унапређење
конкурентности
пољопривредне
производње

Стимулисање
туристичког
развоја

Унапређење
аграрне
инфраструктуре
и система
одбране од
елементарних
непогода
Повећање
степена прераде
(финализације)
пољопривредних
производа
Унапређење
туристичке
инфраструктуре

Мере – програми развоја
Унапређење повољног пословног
окружења
Развој локалних политика у области
економског развоја
Унапређење квалитета и капацитета
пословне инфраструктуре
Унапређење ефикасности система
пословних услуга за подршку МСП и
предузетницима
Развој маркетиншке функције ради
промоције општине за нове
инвестиције
Развој и имплементација програма за
подизање капацитета радне снаге
Увођење и промоција стимулативних
мера у области запошљавања

Број
пројеката

25

6

Развој аграрне инфраструктуре
Подизање капацитета
пољопривредника и институција које
се баве развојем пољопривреде

12

Подршка диверзификацији примарне
пољопривредне производње
Подршка развоју предузећа у
пољопривреди са већим степеном
финализације производа
Креирање ланца вредности са
прерађивачима и јачањe институција
за логистичку подршку сектору
Развој недостајуће пројектнотехничке документације за
туристичке инфраструктурне пројекте
66

6

1

Стратегија одрживог развоја
Побољшање квалитета и унапређење
туристичке инфраструктуре
Подршка
унапређењу
нивоа
туристичких услуга
Повећање обима Развој различитих видова туризма и
туристичких производа
туристичког
промета и
Подршка регионалном повезивању и
туристичке
умрежавању у области туризма
потрошње
Повећање видљивости туристичке
понуде на домаћем и иностраним
тржиштима

10

13

Стратешки циљ 1: Побољшање услова за бржи економски развој општине
Општина Пирот је у протеклом периоду започела или реализовала низ значајних пројеката
и активности у циљу унапређења услова за економски развој општине: основана је
Слободна зона Пирот, завршена инустријска зона Бег Башча, основан бизнис инкубатор за
младе, започети радови на формирању нових индустријских и радних зона,
сертификовала се као општина са повољним пословним окружењем и сл. Поред свих
напора који се улажу у развој привреде и повећање броја запослених, незапосленост
становништва је и даље један од највећих проблема.
Стопа незапослености у Пироту је у последњих неколико година знатно изнад просека
републике и кретала се у претходних четири године у распону од 18,60% до 19,96%. Скоро
половину незапослених чине жене, а највише незапослених је са средњом стручном
спремом. Стога се као један од кључних циљева општине Пирот у наредном периоду
намеће смањење дугорочне незапослености применом различитих мера које се односе
како на стумулацију запошљавања, тако и на унапређење капацитета, вештина и
способности радне снаге, обзиром да је људски капитал један од кључних предуслова
економског развоја.
Поред мера за побољшање квалитета радне снаге, општина Пирот је за наредни период
планирала и примену мера подршке развоју конкурентне и извозно оријентисане
привреде, обзиром да постоји развијена индустрија са неколико успешних предузећа, као
и развијен МСПП сектор.
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Стратешки циљ 2: Унапређење конкурентности пољопривредне производње
Поред индустрије, друга значајна привредна грана на територији општине Пирот је
пољопривреда. Од укупне површине општине, пољопривредно земљиште заузима 56,1%.
Погодна клима, велики потенцијал Старе планине и земљишта за органску производњу,
идеални услови за развој воћарства и виноградарства, обиље пашњака за развој
сточарства су само неки од предуслова да се ова грана индустрије екстензивно шири у
наредном периоду па су у складу са овим чињеницама и дефинисани специфични циљеви
и мере које треба предузети у циљу унапређења конкурентности пољопривредне
производење. Предложене мере се, с једне стране, тичу унапређења аграрних
инфраструктурних, институционалних и људских капацитета, а са друге стране унапређења
и веће диверзификације и степена прераде пољопривредне производње, као и креирања
ланаца вредности у пољопривредној производњи.
Стратешки циљ 3: Стимулисање туристичког развоја
У претходном периоду туризам у општини Пирот није био препознат као значајна
привредна грана или грана са потенцијалом за развој, те није много ни улагано у овај
сектор. Сходно томе и приходи од овог сектора нису били значајни. Међутим последњих
година је туризам препознат као један од потенцијала за економски развој општине и
унапређење квалитета живота локалне заједнице. Тако је, обзиром на постојање
потенцијала за развој специфичних видова туризма, али и непостојање адекватне
туристичке инфраструктуре, стимулисање развоја туризма дефинисано као стратешки циљ
који је могуће оставрити значајним улагањима у наредном периоду.
Специфични циљеви које у наредном периоду треба остварити како би се стимулисао
туристички развој се тичу, превасходно, изградње адекватне туристичке инфраструктуре,
почевши од смештајних капацитета до специјализованих туристичких објеката намењених
специфичним видовима туризма, али и повећања туристичког промета и потрошње
увођењем нових услуга и туристичких производа, умрежавањем и обједињавањем
туристичке понуде са суседним домаћим и прекограничним општинама, али и
унапређењем видљивости и препознатљивости туристичке понуде општине Пирот.
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Општина Пирот
II - Приоритетна област
II - 1.
II -1.1.
1.1.1.
Број

Стратегија одрживог развоја
2015 – 2020.
Привредни развој,пољопривреда, туризам

Стратешки циљ – Побољшање услова за бржи економски развој општине
Специфични циљ - Унапређење инструмената за подршку развоју конкурентне и извозно
орјентисане привреде
Мера: Унапређење повољног пословног окружења
Назив пројекта

Имплементатори

Време

Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања

1.1.1.1.

Смањење
парафискалних
намета привреди

Општина Пирот

2015 – 2020.

-

-

1.1.1.2.

Увођење система
електронске управе

Општина Пирот

2015 – 2020.

5.000.000
годишње

Општина, РС,
ЕУ

Општина Пирот

2015 – 2020.

5.000.000
годишње

Општина, РС,
ЕУ

Општина Пирот

2015 – 2020.

500.000
годишње

Општина

1.1.1.3.

1.1.1.4.

Успостављање
једношалтерског
система за пружање
што већег броја услуга
Праћење ефикасности
реализације
административних
поступака и мерење
административних
трошкова привреде
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Индикатор
Смањење броја
непореских
намета за 5%
Унапређена
ефикасност рада
са привредом
Унапређена
ефикасност рада
са привредом

Унапређење
административни
х поступака
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1.1.1.5.

1.1.2.
Број

1.1.2.1.

1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.3.
Број

1.1.3.1.

Укључивање
представника
привреде у процес
доношења локалних
јавних политика и
Општина Пирот
2015 – 2020.
повећање
предвидљивости
промена услова
пословања
Мера: Развој локалних политика у области економског развоја
Оријентациона
Назив пројекта
Имплементатори
Време
вредност (РСД)
Израда стратегије
развоја
Општина Пирот
2015-2020.
1.500.000
пољопривреде
Израда стратегије
Општина Пирот
2015-2020.
1.500.000
развоја туризма
Израда плана
Општина Пирот
2015-2020.
капиталних улагања
Мера: Унапређење квалитета и капацитета пословне инфраструктуре
Оријентациона
Назив пројекта
Имплементатори
Време
вредност (РСД)
Решавање имовинско
правних односа код
5.000.000
Општина Пирот
2015 – 2020.
локација и објекта
годишње
повољних за
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-

Повећање
предвидљивости
пословања на
територији
општине

Извор
финансирања

Индикатор

Општина
Пирот

Урађен документ

Општина
Пирот

Урађен документ

-

Урађен документ

Извор
финансирања

Индикатор

Општина, РС,

Повећан број
локација и
објеката за
пословне

Стратегија одрживог развоја
пословне активности
Инфраструктурно
1.1.3.2

опремање
индустријскезоне Бег
башча
Инфраструктурно

1.1.3.3.

опремање
индустријске зоне

активности
Дирекција за
изградњу општине

Комплетно
2015-2017.

38.000.000

Општина, ЕУ

Пирот

индустријска зона

Дирекција за
изградњу општине
Пирот

Комплетно
2015-2020.

120.000.000

Општина, ЕУ

1.1.3.4.

1.1.3.5.

Божурато

Дирекција за
изградњу општине

Комплетно
2015-2020.

16.000.000

2015-2017.

1.500.000.000

1.1.3.6.

у функцију привреде
нефункционалних

ЕУ, РС,

4.250 нових

Општина

радних места

Општина, РС,
Општина, задруге,
удружења

опремљена
индустријска зона

браунфилда кроз
уређење и стављање

Општина, ЕУ

Пирот

Министраство
привреде,
Општина,
Изградња Логистичког
Дирекција за
центра Пирот
изградњу, Слободна
зона Пирот
Ефикасно коришћење

опремљена
индустријска зона

Пирот-Југ
Индустријска зона

опремљена

2015-2020.

8.000.000

ЕУ,
билатерални
донатори

објеката у селима
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5 објеката
адаптирано и
стављено у
функцију
привреде
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1.1.4.
Број

1.14.1.

1.1.4.2.
1.1.4.3.

1.1.4.4.

1.1.4.5.

1.1.4.6.

Мера: Унапређење ефикасности система пословних услуга за подршку МСП и предузетницима
Назив пројекта

Развој Центра за
женско
предузетништво

Оснивање дома
старих заната
Регионални центар за
развој и иновације
Изградња инкубатора
производних
делатности
Подстицање
предузетништва кроз
учешће у пројекту
HELP
Унапређење
способности МСПП за
приступ различитим
изворима
финансирања

Имплементатори

Време

Оријентациона

Извор

вредност (РСД)

финансирања

КЛЕР, НСЗ, УГ Жене
југа

2016-2018.

6.500.000

Општина, РС,
ЕУ,
билатерални
донатори

Општина

2016.

7.000.000

Општина, ЕУ

Општина, Слободна
зона Пирот

2017-2020.

110.000.000

ЕУ, РС,
Општина

Индикатор
Основан центар
за женско
предузетништво
Иницирано
оснивање три
женске задруге
Основан дом
старих заната
Повећан број
МСП за 20%
Изграђен
инкубатор
производних
делатности

Општина Пирот

2015 – 2018.

47.000.000

Општина
Пирот,
ИПА фондови

Општина Пирот

2015.

6.877.000

Општина
Пирот

Отворено 5 нових
предузетничких
радњи

Општина, РС,
ЕУ

Побољшан
приступ
финансијама за
МСПП

Општина Пирот

2015 – 2018.
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1.000.000
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1.1.4.7.

1.1.5.
Број

1.1.5.1.

1.1.5.2.

Унапређење
способности МСПП за
Општина, РС,
Општина Пирот
2015 – 2018.
1.000.000
приступ фонду
ЕУ
Хоризонт 2020
Мера: Развој маркетиншке функције ради промоције општине за нове инвестиције
Оријентациона
Извор
Назив пројекта
Имплементатори
Време
вредност (РСД) финансирања
Формирање базе
података о
расположивим
Општина
ресурсима за
Општина Пирот
2015.
потенцијалне
Пирот
инвеститоре
(земљиште, објекти,
радна снага...)
Промоција пословних
потенцијала општине
1.000.000
Општина Пирот
2015 – 2020.
Општина, РС
Пирот на домаћим и
годишње
иностраним
сајмовима

1.1.5.3

Припрема
промотивних
материјала, каталога

Општина Пирот

1.1.5.4.

Подршка
организацији
локалних сајмова и
манифестација

Општина Пирот,
Регионална
привредна
комора

2015 – 2020.

500.000
годишње

Општина
Пирот

2015 – 2020.

3.000.000
годишње

Општина
Пирот
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Повећан број
пројеката

Индикатор

Формирана база

Промовисани
пословни
потенцијали
Прирпемљен
промотивни
материјал
Организоване
минимум 2
манифстације
годишње
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II - 1.2. Специфични циљ – Смањење дугорочне незапослености
1.2.1.
Број

1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.1.3.

1.2.2.
Број

1.2.2.1.

Мера: Развој и имплементација програма за подизање капацитета радне снаге
Оријентациона
Извор
Назив пројекта
Имплементатори
Време
вредност (РСД) финансирања
Општина,
Пројекат „Програм
Општина Пирот,
2.800.000
2015 – 2020.
Пословни
стручних пракси“
Пословни сектор
годишње
сектор
Општина Пирот,
Пројекат „Прва
1.500.000
Пословни сектор,
2015 – 2020.
НСЗ
шанса“
годишње
НСЗ
Развој система
неформалног
Општина Пирот,
2.000.000
образовања за
Пословни сектор,
2015 – 2020.
НСЗ
годишње
унапређење знања и
НСЗ
вештина
Мера: Увођење и промоција стимулативних мера у области запошљавања
Оријентациона
Извор
Назив пројекта
Имплементатори
Време
вредност (РСД) финансирања
Општина,
Развој механизама
Удружења
подршке МСП сектору
предузетника,
(женском,
200.000
Регионална
2015-2016.
Општина, РС
омладинском и
годишње
привредна комора,
социјалном
ОЦД, Приватни
предузетништву)
сектор
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Индикатор
100 незапослених
прошло кроз
стручну праксу
10 незапослених
добило прву
шансу

50 незапослених
едуковано

Индикатор

Развијен систем
субвенција
(финансијских и
нефинансијских)
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Подршка
1.2.2.2.

запошљавању и

Општина Пирот

2015-2020.

Општина Пирот

2015-2020.

самозапошљавању
Пројекат „Јавни
1.2.2.3.

радови на локалном
тржишту“

3.600.000
годишње
3.600.000
годишње

Општина, РС

Општина, РС

Укључено 30
незапослених
Укључено 30
незапослених

Стратешки циљ - Унапређење конкурентности пољопривредне производње

II – 2
II –
2.1.

Специфични циљ - Унапређење аграрне инфраструктуре и система одбране од елементарних

2.1.1.

Мера: Развој аграрне инфраструктуре

Број

2.1.1.1.

непогода

Назив пројекта
Уређење атарских
путева
Ревитализација

2.1.1.2.

канала за
наводњавање и
одводњавање

2.1.1.3.

Уређење земљишта
комасацијом

Имплементатори

Време

Оријентациона

Извор

вредност (РСД)

финансирања

Дирекција за
изградњу

Општина,
2015-2020.

15.000.000

општине Пирот

пољопривреде

Дирекција за
изградњу

2016-2020.

15.000.000

општине Пирот

Општина Пирот

Министарство

2015 - 2020.

75

3.146.000
годишње

Индикатор
15 км путева
урађено

Општина,

50 км канала

ИПАРД

ревитализовано

30% земљишта
GIZ

обухваћено
комасацијом
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2.1.2.
Број

2.1.2.1.

2.1.2.2.

2.1.2.3.

2.1.2.4.

2.1.2.5.

2.1.2.6.

Мера: Подизање капацитета пољопривредника и институција које се баве развојем пољопривреде
Оријентациона
Извор
Назив пројекта
Имплементатори
Време
Индикатор
вредност (РСД) финансирања
Подршка
умрежавању,
Општина,
Едуковани
едукација и
Министарство пољопривредници
Општина, ПСС
2015-2020.
2.500.000
Формирано 5
информисање
пољопривреде
удружења
пољопривредних
, ИПАРД
произвођача
Подршка набавци
опреме за
пољопривредну
Општина Пирот,
Подржано 50
производњу у
Пољопривредна
2015-2020.
10.000.000
Општина
пољопривредних
заштићеним условима
газдинства
газдинстава
(пластеници,
стакленици...)
Поспешивање развоја
Задруге,
села Старе планине
Едуковани
Пољопривредна
2015-2020.
3.000.000
Општина
пољопривредници
кроз подршку развоју
газдинства
органске производње
Изградња инкубатора
Општина
Изграђен
пољопривредних
Општина Пирот
2015 - 2018.
37.000.000
Пирот
инкубатор
делатности
ИПА фондови
Задруге,
Унапређена
Развој воћарске
Пољопривредна
2015-2020.
10.000.000
Општина
воћарска
производње
газдинства
производња
Едукација
Општина
Едуковани
пољопривредника за
Општина Пирот
2015-2020.
1.500.000
пољопривредници
Пирот
употребу средстава из
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2.1.3.
Број

ИПАРД-а
Мера: Подршка диверзификацији примарне пољопривредне производње
Оријентациона
Назив пројекта
Имплементатори
Време
вредност (РСД)

2.1.3.1.

Стандардизација
пољопривредних
производа

2.1.3.2.

Унапређење расног
састава у сточарској
производњи

2.1.3.3.

Промоција, подршка,
едукација и развој
рибарства

Општина, ПСС

Општина, ПСС

Општина Пирот,
Пољопривредна
стручна служба,
Удружења
риболоваца

2015-2020.

5.000.000

2015-2020.

1.000.000
годишње

2015 -2020.

300.000
годишње

Извор
финансирања
Општина,
Министарство
пољопривреде
, ИПАРД

Индикатор

Уведени
стандарди

Општина
Пирот

Спроведене мере
за унапређење
расног састава у
сточарству

Општина, РС

Диверзификована
примарна
производња

I - 2.2. Специфични циљ - Повећање степена прераде (финализације) пољопривредних производа
2.2.1.
Број

2.2.1.1.

Мера: Подршка развоју предузећа у пољопривреди са већим степеном финализације производа
Оријентациона
Извор
Назив пројекта
Имплементатори
Време
Индикатор
вредност (РСД) финансирања
Подстицање
Општина Пирот,
удруживања
300 000
Повећање броја
Пољопривредна
2015 -2020.
Општина, РС,
пољопривредних
годишње
задруга
произвођача (задруге,
стручна служба
кластери, удружења)
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2.2.1.2.

2.2.1.3.

2.2.1.4.

2.2.2.
Број

2.2.2.1.

2.2.2.2.

Подршка домаћим
произвођачима за
Општина,
покретање малих
Пољопривредна
Министарство
Покренута
2015-2020.
6.000.000
погона за прераду
газдинства
пољопривреде
прерада
лековитог биља и
, ИПАРД
шумских плодова
Специјализација
Општина Пирот,
Минимум 2 ха
појединих делова
Дирекција за
индустријске зоне
индустријских зона и
изградњу
Општина, РС,
2015 -2020.
2.000.000
специјализоване
Слободне зоне за
општине Пирот,
ЕУ
за прехрамбену
прехрамбену
Слободна зона
индустрију
индустрију
Пирот
Развој локалних
робних марки за
500.000
Локална робна
финалне производе
Општина Пирот
2016 – 2020.
Општина, РС,
годишње
марка
прехрамбене
индустрије
Мера: Креирање ланца вредности са прерађивачима и јачањe институција за логистичку подршку сектору
Оријентациона
Извор
Назив пројекта
Имплементатори
Време
Индикатор
вредност (РСД) финансирања
Промоција локалних
Повећана
Општина Пирот,
удружења
300.000
Општина, РС,
видљивост
Удружења
2016 -2020.
пољопривредника на
годишње
ЕУ
локалних
пољопривредника
регионалном тржишту
удружења
Опремљен део
Опремање дела
логистичког
логистичког центра за
Општина Пирот,
општина, РС,
2016 – 2020.
10 000 000
центара за
пољопривредне
Пословни сектор
ЕУ
пољопривредне
производе
производе
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II – 3
Стратешки циљ - Стимулисање туристичког развоја
II -3.1. Специфични циљ - Унапређење туристичке инфраструктуре
3.1.1.
Број

3.1.1.1.

3.1.2.
Број

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.2.3.

Мера: Развој недостајуће пројектно- техничке документације за туристичке инфраструктурне пројекте
Оријентациона
Извор
Назив пројекта
Имплементатори
Време
Индикатор
вредност (РСД) финансирања
Израда пројектно
техничке
Општина Пирот,
Добијена
документације за
Јавно предузеће
2 000 000
Општина, РС,
2016 – 2018.
грађевинска
изградњу за све
Дирекција за
годишње
ЕУ
дозвола
планиране туристичке
изградњу, ТО
објекте
Мера: Побољшање квалитета и унапређење туристичке инфраструктуре
Оријентациона
Извор
Назив пројекта
Имплементатори
Време
Индикатор
вредност (РСД) финансирања
Реконструкција
Општина Пирот
Републички
Реконструисана
српске
Дирекција за
фондови,
2015-2020.
350.000.000
тврђава, стављена
средњевековне
изградњу
Фондови
у употребу
тврђаве Кале
општине
ЕУ/ИПА
Едукативно
Републички
ТО Пирот
Реконструисана
истраживачки камп
фондови,
ОШ Душан
2016-2017.
36.000.000
стара зграда
ТемскаФондови
Радовић
500м²
реконструкција зграде
ЕУ/ИПА
Адреналин парк
Дирекција за
РС,ЕУ/ИПА
оформљен и
Адреналин парк
изградњу
2016-2017.
50.000.000
Пројекат Виа
стављен у
општине
милитарис
функцију
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3.1.2.4.

Саобраћајно
туристичка
сигнализација Старе
планине

3.1.2.5.

Формирање
туристичког инфо
центра

3.1.2.6.

Хостел Пирот ЗИП
центар

3.1.2.7.

ГПРС сигнализација и
андроид апликација
ПП Стара планина

3.1.2.8.

Еко камп Паклештица

3.1.2.9.

Бициклистичке и
пешачке стазе на
Старој планини

ТО Пирот

ТО Пирот

ЗИП центар
Пирот

ТО Пирот

ТО Пирот
Спосртски центар
Пирот
ТО Пирот
Спосртски центар
Пирот

Успостављена
туристичка
сигнализација у
ПП Стара планина
Формиран и
стављен у
функцију инфо
центар Пирот
Отворен и
стављен у
функцију туризма
први хостел у
Пироту
Комплетно
мапирана Стара
планина,
успостављена
андроид
софтверска
апликација

4.000.000

Министарство
туризма

1.800.000

Министарство
туризма,
Фондови
ЕУ/ИПА

5.500.000

Министарство
туризма,
Фондови
ЕУ/ИПА

2015-2017.

1.500.000

Министарство
туризма,
Фондови
ЕУ/ИПА

2016-2018.

20.000.000

Фондови
ЕУ/ИПА

Оформљен еко
камп

2016-2018.

20.000.000

Фондови
ЕУ/ИПА

Обележене стазе

2015.

2015-2016.

2015-2017.
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Центар за посетиоце3.1.2.10
Визитор центар
.
Завојско језеро

ЈП Србијашуме
ХЕ Пирот
ТО Пирот

2016-2020.

40.000.000

Републички
фондови,
Фондови
ЕУ/ИПА

Успостављен
Визитор центар

II – 3.2 Специфични циљ - Повећање обима туристичког промета и туристичке потрошње
3.2.1.
Број

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.4.
3.2.2.
Број
3.2.2.1.
3.2.2.2.

Мера: Подршка унапређењу нивоа туристичких услуга
Назив пројекта

Имплементатори

Време

Оријентациона
вредност (РСД)

Унапређење
Општина Пирот,
1.000.000
квалитета смештајних
2015-2020.
ТО Пирот
годишње
капацитета
Едукација кадрова
Општина Пирот,
200 000
2015 – 2020.
запослених у туризму
ТО Пирот
годишње
Дефинисање
Општина Пирот,
туристичког произода
2015 – 2020.
2.000.000
ТО Пирот
општине Пирот
Дефинисање и
Општина Пирот,
500 000
промоција бренда
2015 – 2020.
ТО Пирот
годишње
Стара планина
Мера: Развој различитих видова туризма и туристичких производа
Оријентациона
Назив пројекта
Имплементатори
Време
вредност
Подршка развоју
Општина Пирот,
500.000
2015 – 2020.
еко/етно туризма
ТО Пирот
годишње
Подршка развоју
Општина Пирот,
2015 – 2020.
500.000
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Извор
финансирања
Општина, РС,
ЕУ
Општина, РС,
ЕУ
Општина, РС,
ЕУ
Општина, РС,
ЕУ

Извор
финансирања
Општина, РС,
ЕУ
Општина, РС,

Индикатор
Повећан број
смештајних
капацитета
Едуковано 50
особа
Дефинисан
туристички
производ
Креиран бренд
Стара планина

Индикатор
Повећан број
туриста
Повећан број

Стратегија одрживог развоја
ловног и риболовног

ТО Пирот

годишње

ЕУ

туриста

500.000

Општина, РС,

Повећан број

годишње

ЕУ

туриста

500. 000

Општина, РС,

Повећан број

годишње

ЕУ

туриста

500.000

Општина, РС,

Повећан број

годишње

ЕУ

туриста

500.000

Општина, РС,

Повећан број

годишње

ЕУ

туриста

туризма
3.2.2.3.

Подршка развоју
конгресног туризма

Општина Пирот,
ТО Пирот

2015 – 2020.

Унапређење
3.2.2.4.

програма туристичких
и културних

Општина Пирот,
ТО Пирот

2015 – 2020.

манифестација
3.2.2.5.

Подршка развоју

Општина Пирот,

руралног туризма

ТО Пирот

Подршка развоју
3.2.2.6.

наутичког туризма и
екстремних спортова

3.2.3.
Број

Општина Пирот,
ТО Пирот

2015 – 2020.

2015 – 2020.

Мера: Подршка регионалном повезивању и умрежавању у области туризма
Назив пројекта

Имплементатори

Време

Оријентациона

Извор

вредност (РСД)

финансирања

2.000.000

Општина, РС,

Повећан број ЕУ

годишње

ЕУ

пројеката

Индикатор

Укључивање у
3.2.3.1.

међународне

Општина Пирот,

пројекте у циљу

ТО Пирот, РРА Југ

2015 – 2020.

развоја туризма
3.2.4.
Број

Мера: Повећање видљивости туристичке понуде на домаћем и иностраним тржиштима
Оријентациона
Извор
Назив пројекта
Имплементатори
Време
вредност (РСД) финансирања
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3.2.4.1.

3.2.4.2.

Израда промотивног
туристичког
материјала, доступног
у свим облицима
(писани, електронски,
итд.)
Подршка промоцији
туристичке понуде на
домаћим и
међународним
сајмовима

Општина Пирот,
ТО Пирот

Општина Пирот,
ТО Пирот

2015 – 2020.

2015 – 2020.
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300.000
годишње

1.000.000

Општина, РС,
ЕУ

Повећана
видљивост
туристичке
понуде

Општина, РС,
ЕУ

Повећана
видљивост
туристичке
понуде
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4.2.3. Заштита животне средине
Стратешки
Специфични
циљеви
циљеви
Развој локалних
иницијатива за
одрживо
коришћење
Одрживо
природних
коришћење
ресурса
природних
ресурса

Одрживо
управљање
отпадним
материјама

Повећање
активности у
области заштите
природних
ресурса

Промоција
употребе
обновљивих
извора енергије
и енергетске
ефикасности

Подизање свести
грађана о значају
заштите животне
средине

Мере – програми развоја
Повећање ефикасности рада локалне
самоуправе у области заштите
животне средине

Константна едукација становништа
Унапређење рада организација
цивилног друштва у области заштите
животне средине
Унапређење рада регионалне
депоније са рециклажним центром

Очување система површинских вода
Одржавање
и
реконструкција
водоводне и канализационе мреже
општине Пирот
Побољшање стања јавних зелених
Повећање нивоа површина
пошумљености и Успостављање
прекограничне
зеленила
сарадње ради очувања природних
добара
Одрживо
управљање
водама

Промоција и
употреба
обновљивих
извора енергије

7

Подршка увођењу система сталног
мониторинга и анализе

Одрживо
Уређење постојећих депонија
управљање
чврстим отпадом Израда техничког решења за прихват
напуштених животиња и управљање
анималним отпадом

Увођење
принципа
енергетске
ефикасности на
територији
општине Пирот

Број
пројеката

6

9

5

5

Енергетска санација објеката
Унапређење енергетске ефикасноости
у системима комуналних услуга
Доношење и спровођење
регулаторних мера у области
енергетске ефикасности
Едукација грађана и пословног
сектора
Помоћ потенцијалним инвеститорима
Употреба
обновљивих
извора
енергије
84
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Стратешки циљ 1: Одрживо коришћење природних ресурса
Заштита животне средине је један од три равноправна сегмента одрживог развоја. Развој
локалне заједнице, свакако, утиче на стање животне средине и планирање развоја мора
бити праћено планирањем заштите и унапређења животне средине. Један од кључних
пројеката предвиђених у оквиру овог стратешког циља је и израда Локалног еколошког
акционог плана (ЛЕАП) који за циљ има управо планирање и одрживо коришћење
природних ресурса, увођење система сталног мониторинга и анализе у обалсти заштите
животне средине, али и едукације и подизање свести грађана о одрживом коришћењу
природних ресурса и заштити животне средине.
Стратешки циљ 2: Одрживо управљање отпадним материјама
Одрживо управљање отпадним материјама је уско повезано са стратешким циљем
одрживог коришћења природних ресурса. Општина Пирот је у претходном периоду
завршила изградњу нове регионалне депоније и систем управљања чврстим отпадом
ускладила са домаћим и европским стандардима. Међутим, како би се систем одрживог
управљања чврстим отпадом заокружио, неопходно је у наредном периоду унапредити
рад регионалне депоније и рециклажног центра, али и уредити остале постојеће
санитарне депоније и решити проблем управљања анималним отпадом.
У оквиру овог стратешког циља треба поменути и одрживо управљање водама, пре свега
очување и заштиту површинских вода, али и константно унапређење и реконструкцију
водоводног и канализационог система. Иако је 99% градског језгра покривено
водоводном мрежом, на сеоском подручју општине ситуација је другачија и неопходно је
континуирано улагати како у одржавање система тако и у квалитет воде.
Покривеност канализационом мрежом у градском језгру износи 98%, док насеља у
сеоском подручју углавном немају канализациону мрежу. Комплетна индустрија је
покривена канализационом мрежом, али у граду не постоје одвојени системи за
одвођење атмосферских и комуналних отпадних вода, па су у наредном периоду
неопходна улагања и у овај систем.
Стратешки циљ 3: Повећање активности у области заштите природних ресурса
Највећи део мера у оквиру овог стратешког циља односи се на побољшање
пошумљености и озелењавање, и у оквиру тога на побољшање стања јавних зелених
површина. Општина Пирот је неке од кључних пројеката у оквиру ових мера већ започела,
као што је реконструкција тврђаве Кале и парка око ње, али је неопходно реконструисати
дрвореде у граду и континуирано улагати у одржавање постојећих зелених површина.
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Стратешки циљ 4: Промоција употребе обновљивих извора енергије и енергетске
ефикасности
У претходном периоду је општина Пирот уложила значајна средства у реконструкцију и
модернизацију даљинског грејања обједињавањем више котларница у једну којом је
покривен већи део града, а у циљу економичнијег, рационалнијег и еколошки
унапређеног снабдевања корисника топлотном енергијом. Међутим, обједињавање
система котларница још није завршено у потпуности па су неопходна улагања у систем
даљинског грејања и у наредном периоду. Осим тога, потребно је наставити са израдом
енергетских биланса општине континуирано сваке године уз изналажење могућности да
биланси обухвате и потрошњу у приватном сектору.
Такође, специфичан циљ који треба остварити у наредном периоду а који се тиче
енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије односи се на промоцију
употребе обновљивих видова енергије путем едукације и подизања свести о обновљивим
изворима енергије не само становништва, већ и приватног сектора.
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Општина Пирот

2015 – 2020.

III - Приоритетна област
III - 1.
III 1.1.
1.1.1.
Број

Заштита животне средине

Стратешки циљ – Одрживо коришћење природних ресурса
Специфични циљ - Развој локалних иницијатива за одрживо коришћење природних ресурса
Мера: Повећање ефикасности рада локалне самоуправе у области заштите животне средине
Назив пројекта

Имплементатори

Време

Општина Пирот

2016-2017.

Оријентациона

Извор

вредност (РСД)

финансирања

1.500.000

Општина

Индикатор

Израда Локалног
1.1.1.1

еколошког акционог

ЛЕАП

плана (ЛЕАП)
Формирање

Спровођење

инспекцијске службе за
1.1.1.2

заштиту животне
средине и остваривање

закона, одлука,
Општина Пирот

2015 -2020.

500.000

Општина

правилника о
заштити

вишег степена

животне

надлежности

средине

1.1.1.3. Формирање еко-фонда

Општина Пирот

2015 -2020.
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50.000.000

Општина

Успостављен
Еко фонд
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1.1.2.
Број

1.1.2.1

Мера: Подршка увођењу система сталног мониторинга и анализе
Оријентациона
Назив пројекта
Имплементатори
Време
вредност (РСД)
Израда регистра
Општина, НВО,
загађивача на
Завод за заштиту
2015 -2020.
500.000
територији општине
природе
Пирот

Израда катастра шума
1.1.2.2. и дрвећа на територији
општине Пирот

Општина, НВО

2015 -2020.

1.000.000

Извор
финансирања

Индикатор

Општина, РС, ЕУ

Регистар
прикупљених
података

Општина, РС, ЕУ

Прецизан
број и
површина
парцела под
шумом и
дрвећем

Зелена канцеларија –
канцеларија за пријаву
еколошких проблема и
1.1.2.3.
одељење за мерење
квалитета воде,
ваздуха, земљишта

Општина, НВО

2015 -2020.

1.000.000

Општина, РС, ЕУ

Сарадња са
становништво
м, број
сакупљених
података о
квалитету
земљишта,
воде и ваздуха

Набавка и/или
модернизација мерних
1.1.2.4. станица за квалитет
воде и ваздуха, као и за
ниво буке

Општина

2015 -2020.

6.000.000

Општина, РС, ЕУ

Број мерних
станица
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III 1.2.
1.2.1.
Број

1.2.1.1

1.2.1.2

Специфични циљ – Подизање свести грађана о значају заштите животне средине
Мера: Константна едукација становништа
Назив пројекта
Едукација
становништва о
штетним утицајима на
животну средину и
потреби заштите

Школа екологије

Имплементатори
Општина,
еколошке
организације

Општина,
еколошке
организације

Време

2015 – 2020.

2015 – 2020.

Оријентациона
вредност (РСД)

300.000

180.000

Извор
финансирања

Индикатор

Општина, РС

Едуковано
становништво
о животној
средини

Општина,
еколошке
организације

Едуковани
полазници
школе,
ангажовани
волонтери
Правилна
употреба
пестицида,
инсектицида..

Посета стручњака за
Општина,
пољопривреду ради
1.2.1.3.
еколошке
2015 – 2020.
50.000
Општина
едукације
организације
пољопривредника
1.2.2. Мера:Унапређење рада организација цивилног друштва у области заштите животне средине
Оријентациона
Извор
Број
Назив пројекта
Имплементатори
Време
Индикатор
вредност (РСД)
финансирања
Подршка удружењима
грађана и
Општина Пирот,
Реализовано
непрофитним
1.2.2.1.
еколошка
2015 – 2020.
500.000
Општина
25 еколошких
организацијама за
удружења
програма
реализацију еколошких
програма
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Формиранје Еколошко1.2.2.2.
културног центра

Општина Пирот,
еколошка
удружења

2016.

2.000.000

Општина

Подршка, промоција и
едукација у области
1.2.2.3.
заштите животне
средине

Општина Пирот,
школе

2015-2020.

400.000
годишње

Општина, РС

III - 2.

Стратешки циљ - Одрживо управљање отпадним материјама

III 2.1.

Специфични циљ - Одрживо управљање чврстим отпадом

2.1.1.

Мера: Унапређење рада регионалне депоније са рециклажним центром

Број

Формиран
центар,
Покренут
зелени
телефон
Реализоване
промотивне
кампање о
животној
средини

Назив пројекта

Имплементатори

Перманентно
унапређење рада
2.1.1.1.
Регионалне депоније
Пирот

Регионална
депонија Пирот,
Општина Пирот

Изградња рециклажног
2.1.1.2. центра при
Регионалној депонији

Регионална
депонија Пирот

Време

2015-2020.

2016-2018.
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Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања

Индикатор

1.000.000
годишње

Општина Пирот,
општине
оснивачи, РС, ЕУ

Унапређен
рад
Регионалне
депоније

27.000.000

Регионална
депонија,
Општине

Изграђен
рециклажни
центар
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Унапређивање
сакупљања комуналног
2.1.1.3. отпада са територије
града и насељених
места
2.1.1.4.

Изградња Центра за
рециклажу гума

ЈП Комуналац

Општина Пирот
Локална гумарска
индустрија

Успостављање система
за компостирање на
Регионална
2.1.1.5.
Регионалној деппинији
депонија Пирот
Пирот
2.1.2.
Мера: Уређење постојећих депонија
Број

Назив пројекта

Рекултивација старе
2.1.2.1.
градске депоније
Санација и
2.1.2.2. рекултивација дивљих
депонија
Спровођење, физичко
техничких, биолошких
и административних
2.1.2.3.
мера за спречавање
настајања нелегалних
одлагалишта отпада

Имплементатори

2015 – 2020.

2015 – 2020.

2.000.000

Општина Пирот
ЈП Комуналац

Уклоњен и
прописно
одложен
отпад

375.000.000

50% ЕУ фондови
50% Локални
извори
финансирања

Око 300
новозапослен
их
Успостављен
систем за
компостирањ
е

2015-2020.

25.000.000

ЕУ

Време

Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања
Општина, РС, ЕУ,
билатерални
донатори

Општина

2017-2020.

250.000.000

ЈП Комуналац

2015-2020.

2.000.000

2015 – 2020.

200.000
годишње

Општина Пирот,
ЈП Комуналац

91

Општина

Општина

Индикатор
Рекултивисан
а стара
депонија
Уклоњено 50
дивљих
депонија
Смањен број
дивљих
депонија
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2.1.3.

Мера: Израда техничког решења за прихват напуштених животиња и управљање анималним отпадом
Оријентациона
Извор
Број
Назив пројекта
Имплементатори
Време
Индикатор
вредност (РСД)
финансирања
Изграђено
Завршетак изградње
прихватилишт
2.1.3.1. прихватилишта за
Општина Пирот
2015-2020.
38.000.000
Општина, РС ЕУ
е за
напуштене животиње
напуштене
животиње

III -2.2. Специфични циљ - Одрживо управљање водама
2.2.1.
Број

Мера: Очување система површинских вода
Назив пројекта

Чишћење корита река и
2.2.1.1. повећање капацитета
одводних канала

2.2.1.2.

Превођење потока
Рогоз у Нишаву

Имплементатори

Време

Оријентациона
вредност (РСД)

ЈП Комуналац

2015-2020.

10.000.000

Дирекција за
изградњу
општине Пирот

2015-2017.

100.000.000

Извор
финансирања
Општина,
Водопривреда
Србије, РС

Општина, РС ЕУ

Мера: Одржавање и реконструкција водоводне и канализационе мреже општине Пирот
Оријентациона
Извор
Број
Назив пројекта
Имплементатори
Време
вредност (РСД)
финансирања
Изградња постројења
ЈП Водовод и
ЕУ
2.2.2.1.
2016-2017.
1.500.000.000
за пречишћавање
канализација
Општина

Индикатор
Очишћена
корита 5 река
Извршено
каналисање
Рогоза у
Нишаву

2.2.2.
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Индикатор
Изграђено
постројење за
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отпадних вода

Реконструкција
канализационог
2.2.2.2. система према
годишњем плану
одржавања
Ревитализација
постојећих и
проширење
2.2.2.3.
дистрибутивних
система за
водоснабдевање

пречишћавањ
е отпадних
вода
Надлежно јавно
предузеће

Надлежно јавно
предузеће

2016 – 2020.

2016 – 2020.

5.000.000

1.000.000.000

Општина, РС

Реконструиса
на мрежа

Општина, РС, ЕУ

Број нових
корисника
Дужина
ревитализова
не мреже

III - 3

Стратешки циљ - Повећање активности у области заштите природних ресурса
III –3.1. Специфични циљ - Повећање нивоа пошумљености и зеленила
3.1.1.
Број

Мера: Побољшање стања јавних зелених површина
Назив пројекта

Озелењавање и
3.1.1.1. редовно одржавање
јавних простора
Реконструкција
3.1.1.2.
дрвореда у граду
3.1.1.3. Реконструкција парка

Имплементатори
Дирекција за
изградњу,
ЈП Комуналац
ЈКП Комуналац
Дирекција за
изградњу
ЈКП Комуналац

Време

Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања

2015–2020.

2.000.000
годишње

Општина Пирот

2015 – 2017.

50.000.000

Општина Пирот

2015 – 2020.

227.000.000

Дирекција за
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Индикатор
Површина и
изглед
одржаваних
јавних
простора
Реконструиса
н дрвореда
у граду
Реконструиса
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Кале (I и II фаза)

изградњу
ЈКП Комуналац
Општина Пирот
ЕУ фондови
3.1.2. Мера: Успостављање прекограничне сарадње ради очувања природних добара
Оријентациона
Извор
Број
Назив пројекта
Имплементатори
Време
вредност (РСД)
финансирања
Израда
прекограничних
Општина Пирот,
3.1.2.1. пројеката заштите и
2015 – 2020.
5.000.000
Општина, РС
ЈП Србијашуме
одрживог коришћења
заштићених добара
3.1.2.2.

Имплементација
одобрених пројеката

Дирекција за
изградњу

Општина Пирот,
ЈП Србијашуме

2015 – 2020.

5.000.000

Општина, РС

н парк

Индикатор
Урађени
прекограничн
и пројекти
заштите
подручја
Унапређен
степен
заштите за 1%
годишње

III-4.1.

Стратешки циљ – Промоција употребе обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности
Специфични циљ – Увођење принципа енергетске ефикасности на територији општине Пирот

4.1.1.

Мера: Енергетска санација објеката

III – 4

Број

4.1.1.1.

4.1.1.2.

Назив пројекта
Замена котлова на лож
уље котловима на
биомасу у ОШ „Душан
Радовић”, Млекарској
школи, ОШ „Свети Сава“
и ОШ „8 септембар“
Извођење радова на

Имплементатори

Време

Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања

Индикатор

Општина Пирот

2015-2016

1.200.000.000

ЈПП

Пуштање у рад
котлова

Општина Пирот

2015-2020

150.000.000

Општина

Завршени
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4.1.1.3.
4.1.2.
Број

4.1.2.1.

4.1.2.2.

4.1.2.3.

4.1.2.4.
4.1.3.
Број
4.1.3.1.

термичком омотачу
јавних објеката у
ингеренцији општине
Поправка и замена
техничких система јавних
Општина Пирот
2015-2020
објеката у ингеренцији
општине
Мера: Унапређење ЕЕ у системима комуналних услуга
Назив пројекта

Имплементатори

Време

Јавна расвета - замена
живиних и натријумових
Општина Пирот
2015-2017
извора светлости ЛЕД
изворима
Уградња топлотних
компактних подстаница
ЈКП Градска
2015-2016
са аутоматиком у систему
топлана Пирот
даљинског грејања
Гашење котларнице
„Суд“ „Централа“ и
ЈКП Градска
„Бујица“ и њихово
2015-2016
топлана Пирот
повезивање на топлану
„Сењак”
Гашење котларнице
„АТП“ и њено
ЈКП Градска
2016-2020
повезивање на
топлана Пирот
топлану„Сењак”
Мера: Доношење и спровођење регулаторних мера у области ЕЕ
Назив пројекта
Усклађивање постојећег
система енергетског

РС
ЕУ

радови

150.000.000

Општина
РС
ЕУ

Завршени
радови

Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања

Индикатор

80.000.000

ЈПП

Замена извора
светлости

20.000.000

Кредит-KfW банка

Пуштање у рад
подстаница

5.000.000

Кредит-KfW банка

Гашење
котларница

18.000.000

Општина
РС
ЕУ
Кредит

Гашење
котларнице

Имплементатори

Време

Оријентациона
вредност(РСД)

Извор
финансирања

Индикатор

Општина Пирот

2015

-

-

Именовање
енергетског
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4.1.3.2.

4.1.3.3.

менаџмента са
законском регулативом
Усвајање Одлуке о
унапређењу ЕЕ
Примена софтверске
апликације ISEM за
праћење потрошње
енергије у јавним
зградама

Општина Пирот

2016-2017

-

-

Општина Пирот

2016-2020

1.000.000

Општина

Почетак рада
система

Извор
финансирања

Индикатор

III-4.2.

Специфични циљ – Промоција и употреба оновљивих извора енергије

4.2.1.

Мера: Едукација грађана и пословног сектора

Број
4.2.1.1.
4.2.1.2.

4.2.2.
Број

4.2.2.1.
4.2.3.

4.2.3.1.

Назив пројекта

Имплементатори

Едукација из области
Општина
ОИЕ
Промотивна кампања
Општина
за ОИЕ
Мера: Помоћ потенцијалним инвеститорима

Назив пројекта
Идентификација
потенцијала, стварање
планских основа и помоћ
инвеститорима у ОИЕ
Мера: Употреба ОИЕ
Прелазак на
ОИЕ у јавним
објектима у складу са
планом капиталних
инвестиција

менаџера
општине
Усвојена
Одлука

Време
2016 – 2020
2016 – 2020

Оријентациона
вредност (РСД)
100.000
годишње
100.000
годишње

Време

Оријентациона
вредност (РСД)

Општина

Општина Пирот,
Установе,
институције и ЈП
на територији
Општине Пирот

Имплементатори

Општина
Општина

30 едукованих
годишње
Информисани
грађани

Извор
финансирања

Индикатор

2015 -2020

100.000
годишње

Општина

Почетак
градње
објеката

2015 – 2020

100.000.000

Општина, РС, ЕУ

Прелазак на
ОИЕ
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4.2.4. Друштвени развој
Стратешки
циљеви

Унапређење
квалитета и
доступности
услуга у
области
друштвених
делатности на
локалном
нивоу

Унапређење
квалитета
живота свих
становника
општине Пирот
као и укупне
заштите
појединца и
његових права

Специфични
циљеви
Унапређење
просторних и
техничких
капацитета
институција у
области
друштвентих
делатности
Развој и
увођење нових
и иновативних
програма у рад
институција у
области
друштвених
делатности

Унапређење
квалитета
живота свих
друштвених
група

Мере – програми развоја
Унапређење просторних и техничких
капацитета у институцијама културе
и образовним институцијама
Унапређење просторних и техничких
капацитета институција у спорту и
рекреацији
Унапређење просторних и техничких
капацитета здравствених институција
и институција социјалне заштите
Развој нових концепата образовања
и васпитања који су у складу са
локалним и ширим потребама
Промоција здравља у свим сферама
друштвеног развоја и за све
категорије становништва
Подстицај културном и уметничком
стваралаштву
Развој програма подршке угроженим
и маргинализованим друштвеним
групама
Унапређење
квалитета
живота
младих
Програми подстицања, унапређења
рада и већа укљученост ОЦД
Промовисање кључних вредности
локалне заједнице – мултиетничност, равноправност полова,
мулит- конфесионалност....
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Број
пројеката

24

17

23

Стратегија одрживог развоја
Стратешки циљ 1: Унапређење квалитета и доступности услуга у области друштвених
делатности на локалном нивоу
Развој образовања, културе, спорта и рекреације, здравствене, социјалне и дечје заштите
у општини Пирот је на задовољавајућем нивоу. Пирот има развијену мрежу установа
културе које су својеврсни чувари културног идентитета и израза, добро развијену мрежу
образовних институција предшколског, основног, средњег и високог образовања, као и
добро развијен систем здравствене заштите са дугом традицијом, стручним кадром и
добро опремљеном општом болницом. На квалитет живота грађана општине Пирот,
свакако, утичу и бројни спортски објекти и могућности бављења различитим видовима
спорта и рекреације. У претходним годинама, општина Пирот је имала значајна улагања у
ове секторе друштвеног развоја како би унапредила квалитет живота својих грађана.
Међутим, неповољна демографска и економска кретања, повећала су потребу за
улагањем у ове секторе, посебно у секторе социјалне и дечије заштите, јер је поред
повећаног броја корисника ових услуга, неопходно и увођење нових услуга и програма
друштвене заштите. Осим тога, неопходна су и улагања у опремљеност и унапређење
просторних и техничких капацитета институција из свих области друштвених делатности.
Стратешки циљ 2: Унапређење квалитета живота свих становника општине Пирот као и
укупне заштите појединаца и њихових права
Унапређење квалитета живота свих друштвених група је један од циљева који треба
остварити у наредном периоду кроз различите мере и пројекте. Млади су препознати као
једна од приоритетних друштвених група чије је положај неопходно унапредити у
наредном периоду, пре свега, реализацијом Локалног плана акције за младе, али и
спровођењем других активности у циљу повећања запошљивости младих, превенције
различитих проблема и болести, квалитетнијег провођења слободног времена, и сл.
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Стратегија одрживог развоја
2015 – 2020.
Друштвени развој

Општина Пирот
VI - Приоритетна област

Стратешки циљ - Унапређење квалитета и доступности услуга у области друштвених делатности
на локалном нивоу
Специфични циљ - Унапређење просторних и техничких капацитета институција у области
VI -1.1.
друштвентих делатности
VI - 1.

1.1.1.
Број

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.

Мера: Унапређење просторних и техничких капацитета у институцијама културе и образовним
институцијама
Оријентациона
Извор
Назив пројекта
Имплементатори
Време
Индикатор
вредност (РСД) финансирања
Реконструкција
Унапређени
основних школа у
10.000.000
Општина, РС,
Општина Пирот
2015 – 2020.
услови
складу са годишњим
годишње
ЕУ
образовања
оперативним планом
Санирање фасаде
Сређена фасада
Општина, РС
Општина Пирот
2015 – 2016.
20.000.000
Гимназије
Гимназије
Општина Пирот
Изграђено
Реконструкција старе
ОШ Душан
2015 – 2017.
10.000.000
ИПА Фондови одмаралиште са
школе у одмаралипте
Радовић
92 лежаја
Уређено
Уређење дворишта
Општина Пирот
Општина
2015 – 2017.
1.000.000
двориште по
школе у Станичењу
ЈКП Комуналац
Пирот
пројекту
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Замена пода у
1.1.1.5.

фискултурној сали ОШ
Вук Караџић

Општина Пирот
ОШ Вук Караџић

2015 - 2020.

10.000.000

Општина
Пирот

Пројекат адаптације
фискултурне сале
1.1.1.6.

(гардероба и санитарне
просторије) ОШ 8.

1.1.1.7.

1.1.1.8.

Реконструкција
објеката и набавка
обреме за институција
културе у складу са
годишњим планом

1.1.1.9

Модернизација
културне
инфраструктуре у
општинама Чупрен и
Пирот

фискултурне
сале
Адаптиране

Општина Пирот
ОШ 8. септембар

2015 - 2020.

50.000.000

Општина

просторије

Пирот

фискултурне
сале

септембар
Реконструкција
средњих школа у
складу са годишњим
оперативним планом

Замењен под

Општина Пирот,
Средње школе

Општина Пирот

Општина Пирот
Општина Чупрен

2015 – 2020.

3.000.000
годишње

Општина, РС,
ЕУ

2015 – 2020.

2.000.000
годишње

Општина
Пирот
ИПА Фондови

2015.

1.762.000

ИПА
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Унапређени
услови
образовања
Реконструкција
објеката и
набавка опреме
за институције
културе у складу
са годишњим
планом
Модернизација
културне
инфраструктуре
у општинама
Чупрен и Пирот
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1.1.2.
Број

1.1.2.1.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

1.1.2.4.

1.1.2.5.

1.1.2.6.

Мера: Унапређење просторних и техничких капацитета институција у спорту и рекреацији
Назив пројекта
Изградња затвореног
базена
Интензивна изградња и
санација фискултурних
сала у складу са
годишњим
оперативним планом
Санација и
реконструкција свих
спортских објеката на
територији општине
Пирот, а у складу са
годишњим
оперативним планом
Завршетак изградње
кошаркашког терена у
ромском насељу
Изградња тартан
атлетске стазе на
градском стадиону
Изградња фискултурне
сале за децу са
инвалидитетом

Имплементатори

Општина Пирот

Општина Пирот

Време

2015-2017.

2015 – 2020.

Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања

Индикатор

96.300.000

Општина Пирот
ИПА Фондови

Затворени
базен стављен
у функцију

Општина Пирот
ИПА Фондови

Унапређени
услови за
бављење
спортом

12.000.000
годишње

2015 – 2020.

5.000.000
годишње

Општина, РС,
ЕУ

Унапређени
услови за
бављење
спортом

Спортски центар
Пирот

2015 – 2016.

3.000.000

Општина Пирот

Изграђен
кошаркашки
терен

Спортски центар
Пирот

2015 – 2020.

30.000.000

Општина
Пирот,ЕУ

Изграшена
тартан стаза

200.000.000

Општина
Пирот,ЕУ

Изграђена
фискултурна
сала за децу са

Општина Пирот

Општина Пирот
Спортски центар
Пирот

2015 – 2020.
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1.1.2.7.

Реконструкција
спортских објеката у
циљу повећања
приступачности за
особе са
инвалидитетом

Општина Пирот
Спортски центар
Пирот

2015 – 2020.

30.000.000

Општина
Пирот,ЕУ

1.1.2.8.

Изградња смештајних
капацитета за
спортисте

Општина Пирот
Спортски центар
Пирот

2015 – 2020.

50.000.000

Општина
Пирот, ЕУ

2015 – 2017.

12.000.000

Општина Пирот

2015 – 2017.

5.000.000

РС, Општина,
Донатори

Изградња мини пич
терена
Изградња Авантура
1.1.2.10.
парка на Сарлаху
1.1.2.9.

1.1.3.
Број

1.1.3.1.

1.1.3.2.

Спортски центар
Пирот
Спортски центар
Пирот

инвалидитетом
Обезбеђене
рампе за
прилаз
инвалида свим
спортским
објектима
Изграђене
смештајне
јединице за
спортисте
Изграђен мини
пич терен
Изграђен
авантура парк

Мера: Унапређење просторних и техничких капацитета здравствених институција и институција
социјалне заштите
Назив пројекта
Изградња новог објекта
Центра за социјални
рад
Оснивање малих
домских заједница за
старије од 65 година у

Имплементатори

Време

Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања

Индикатор

Центар за
социјални рад

2015 – 2020.

200.000.000

РС, Општина,
Донатори

Изграђена
зграда Центра

Центар за
социјални рад

2015 – 2020.
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70.000.000

РС, Општина,
Донатори

Основано 5
домских
заједница
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селима
Пројекат „ СОС телефон
1.1.3.4.

– Социјална помоћ
угроженом

Центар за
социјални рад

2015 – 2020.

180.000
годишње

РС, Општина

Успостављен
СОС телефон

становништву“
1.1.3.5.

VI -1.2.

Специфични циљ - Развој и увођење нових и иновативних програма у рад институција у области
друштвених делатности

1.2.1.
Број

1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.2.1.3.

Центар за
социјални рад

2015 – 2020.

40.000.000

РС, Општина,
ЕУ

Изграђен
центар за
азиланте

Изградња пролазног
центра за азиланте

Мера: Развој нових концепата образовања и васпитања који су у складу са локалним и ширим потребама
Оријентациона
Извор
Назив пројекта
Имплементатори
Време
Индикатор
вредност (РСД) финансирања
Подршка процесу
Општина Пирот,
500.000
Општина, РС, Развој
инклузије у
2015 – 2020.
школска управа
годишње
ЕУ
толеранције
образовању
Организација семинара
и радионица у вези са
Унапређење
применом нових
Општина Пирот,
200.000
Општина, РС, квалитета рада
2016-2018.
образовних метода и
школска управа
годишње
ЕУ
образвних
облика у свакодневном
институција
образовном процесу
Формирање Ђачког
Општина Пирот,
Формиран
клуба ОШ 8. септембар
2016-2018.
100.000
Општина
школска управа
ђачки клуб
– коришћење
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1.2.2.
Број

1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.2.2.3.
1.2.2.4.

1.2.2.5.

1.2.2.6.
1.2.2.7.

слободног времена
младих
Мера: Промоција здравља у свим сферама друштвеног развоја и за све категорије становништва
Оријентациона
Извор
Назив пројекта
Имплементатори
Време
Индикатор
вредност (РСД) финансирања
Подршка и
Канцеларија за
Општина, РС,
Едуковано 10
оснаживање
2015-2020.
500.000
младе
ЕУ
младих
Канцеларије за младе
Едукативне кампање у
Канцеларија за
циљу сузбијања
Спроведено 10
младе, Центар за
2015-2020.
200.000
Општина
малолетничког и
кампања
социјални рад
вршњачког насиља
Превенција трговине
Центар за
Спроведене
2015-2020.
100.000
РС
људима
социјални рад
едукације
Сузбијање сексуалног и
Центар за
Спроведене
2015-2020.
100.000
Општина
партнерског насиља
социјални рад
едукације
Превентивне кампање
и активности у циљу
Спроведено 6
спречавања болести
Дом здравља
2015-2020.
100.000
Општина
кампањи
зависности и
наркоманије
Пројекат „ Брига о
Збринуто 100
Општина
Црвени крст
2015-2020.
720.000
старима“
лица
Израда Стратегије
Спортски центар
Усвојена
Општина
2015-2020.
1.300.000
развоја спорта на
Пирот
Стратегија
територији општине
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1.2.3.
Број

1.2.3.1.

1.2.3.2.

1.2.3.3.
1.2.3.4.

1.2.3.5.

1.2.3.6.
1.2.3.7.
VI - 2
VI – 2.1.

Пирот
Мера:Подстицај културном и уметничком стваралаштву
Назив пројекта
Израда Стратегије
развоја културе на
територији општине
Пирот
Пројекат
„Међународни
фолклорни фестивал“
Пројекат „ Пиротско
културно лето“
Пројекат „ Салон књига
и графике“
Пројекат „ Ревија
позоришних представа
малих форми“
Пројекат „Шаренијада“
школски вашар
Пиротски женски
вашар

Имплементатори

Време

Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања

Индикатор

Општина Пирот

2015-2020.

1.500.000

Општина Пирот

Урађен
документ

Дом културе

2015-2020.

2.770.000
годишње

Општина Пирот

Организована
манифестација

Дом културе

2015-2020.

Дом културе

2015-2020.

Народно
позориште

2015-2020.

350.000
годишње

Општина Пирот

ОШ 8. септембар

2015-2020.

40.000

Општина Пирот

ТО Пирот, Жене
југа

2016-2020.

1.000.000

Општина Пирот

2.090.000
годишње
1.920.000
годишње

Општина Пирот
Општина Пирот

Организована
манифестација
Организована
манифестација
Организована
манифестација
Организована
манифестација
Организована
манифестација

Стратешки циљ - Унапређење квалитета живота свих становника општине Пирот као и укупне
заштите појединца и његових права
Специфични циљ - Унапређење квалитета живота свих друштвених група
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2.1.1.
Број

2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.4.

2.1.1.5.

Мера: Развој програма подршке угроженим и маргинализованим друштвеним групама
Оријентациона
Извор
Назив пројекта
Имплементатори
Време
вредност (РСД) финансирања
Имплементација
Општина Пирот
локалног акционог
300.000
Општина, РС,
Удружење
2015 – 2020.
плана за економско
годишње
ЕУ
грађана ТЕРНИПЕ
оснаживање Ромкиња
Дом Здравља,
Унапређење
Центар за
здравствене заштите
Општина, РС,
социјални рад,
2016.
1.500.000
Ромкиња
ЕУ
Удружење
грађана ТЕРНИПЕ
Подршка избеглим и
Општина, Центар
1.000.000
Општина, РС,
интерно расељеним
2015 – 2020.
за социјални рад
годишње
ЕУ
лицима
Обезбеђење одрживих
Општина, РС,
стамбених/економских
Општина Пирот
2015.
450.000
ЕУ
решења избеглица
Промоција инклузије
угрожених и
500.000
Општина, РС,
маргинализованих
Општина Пирот
2015 – 2020.
годишње
ЕУ
друштвених група у
локалну заједницу

2.1.1.6.

Пројекат „Народна
кухиња“

Општина Пирот

2015 – 2020.

4.050.000
годишње

Општина, РС

2.1.1.7.

Израда локалног
акционог плана за
Роме

Удружење
грађана ТЕРНИПЕ,
Општина Пирот

2015.

150.000

Општина, РС,
ЕУ
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Индикатор
ЛАП за
Ромкиње
имплементира
н 90%
500 пунолетних
Ромкиња
обухваћених
систематским
прегледима
Јачање
подршке
Обезбеђено 10
породица
План
промоције и
његова
имплементациј
а
Реализовано
10.000 оброка
годишње
Усвојен ЛАП за
Роме

Стратегија одрживог развоја
2.1.1.8.

Правна подршка и
оснивање инфо-центра
за повратнике

2.1.1.9.

Геронто домаћице

Дневни центар за децу
2.1.1.10. и омладину са
сметњама у развоју
2.1.2.
Број

Удружење
грађана ТЕРНИПЕ,
Општина Пирот
Центар за
социјални рад
Општина, НВО
Центар за
социјални рад
Општина, НВО

2015 – 2016.

300.000

Општина, РС,
ЕУ

Основан инфо центар

2015 - 2020

5.000.000,00
РСД годишње

Општина, РС,
ЕУ

Број примаоца
услуга

2015 - 2020

6.000.000,00
РСД годишње

Општина, РС,
ЕУ

Унапређен
квалитет услуга

Време

Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања

Индикатор

2015-2020.

4.500.000

Општина, РС

ЛАП за младе
реализован

2015 – 2020.

100.000
годишње

Општина

Информисање
младих

2015 – 2020.

300.000
годишње

Општина, РС,
ЕУ

Промотивне
активности

Мера: Унапређење квалитета живота младих
Назив пројекта

2.1.2.1.

Реализација Локалног
плана акције за младе

2.1.2.2.

Развој каријеног
вођења и саветовања

2.1.2.3.

Промоција позитивних
модела понашања

Имплементатори
Канцеларија за
младе
Канцеларија за
младе,
Национална
служба за
запошљавање
Канцеларија за
младе
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2.1.2.4.

Подршка
иницијативама
младих - конкурс

2.1.2.5.

Опремање нових
простора за младе у
насељеним местима

2.1.2.6.

2.1.3
Број

2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.3.3.

Канцеларија за
младе

Канцеларија за
младе

2015 – 2020.

2015 – 2020.

1.000.000
годишње

1.000.000
годишње

Подршка
1.000.000 РСД
имплементацији
Општина, НВО
2015- 2020.
годишње
омладинских
волонтерских пројеката
Мера: Програми подстицања, унапређења рада и већа укљученост НВО
Назив пројекта
Програм подршке ОЦД
сектору у области
друштвених делатности
Развој система
мониторинга и
евалуације успештости
ОЦД
Укључивање ОЦД
сектора у креирање
локалних политика

Општина, РС,
ЕУ

Дефинисани и
спроведени
конкурси

Општина, РС,
ЕУ

Опремљени
простори у
насељеним
местима

Општина, РС

Број
подржаних
иницијатива

Имплементатори

Време

Оријентациона
вредност (РСД)

Извор
финансирања

Индикатор

Општина

2014 – 2020.

2.500.000
годишње

Општина

10 пројеката

Општина

2015 – 2020.

-

-

Годишњи
извештај

-

Број НВО
укључених у
креирање
локалних
политика

Општина

2015 – 2020.
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2.1.3.4.

2.1.4.
Број

2.1.4.1.

2.1.4.2.

2.1.4.3.

Финансијска подршка
НВО које су добиле
1.000.000
Број подржаних
Општина
2015 – 2020.
Општина
донаторска средства за
годишње
пројеката
пројекте ове Стратегије
Мера: Промовисање кључних вредности локалне заједнице – мулти-етничност, равноправност полова,
мулит-конфесионалност....
Оријентациона
Извор
Назив пројекта
Имплементатори
Време
Индикатор
вредност (РСД) финансирања
Израда акционих
Урађен
планова за родну
Општина, НВО
2014 – 2015.
акциони план
равноправност
Имплементација
2 000 000
Општина, РС,
% реализација
усвојеног акционог
Општина, НВО
2015 – 2020.
плана за родну
годишње
ЕУ
акционог плана
равоправност
Организација трибина
Број одржаних
везаних за
Општина
2015.
100.000
Општина
трибина
мултиетничност
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5. Имплементација Стратегије
Ефективно и ефикасно управљање локалном самоуправом подразумева јасне локалне развојне
стратегије, планирање развоја орјентисано на резултате, повезаност стратегија са локалним
буџетом и праћење спровођења постављених приоритета. Да би избегли и превазишли ризике
израде „стратегије скривене у фиоци” која се не може повезати са стварним функционисањем
локалне самоуправе и динамиком развоја заједнице, важно је поклонити велики значај и
пажњу фази имплементације стратегије. Имплементација, односно реализација Стратегије је
кључни део, односно сврха читавог процеса стратешког планирања. Сам по себи, процес
стратешког планирања је динамичан процес и финални документи се посматрају као
динамични односно променљиви алати. У том контексту, целокупан процес планирања је
дефинисан као шестогодишњи циклус анализе – планирања – програмирања – имплементације
– реализације – праћења – процене – поновне анализе.
Циклус Стратегије одрживог развоја локалне заједнице

Година
1

Израда
једногодишњег
оперативног
програма

Извештај о имплементацији једногодишњег
оперативног програма
Ажурирање индикатора - Испуњење и
статус имплементације Стратегије

Година
2-3-4

Израда
једногодишњег
оперативног
програма

Извештај о имплементацији
једногодишњег оперативног програма
Ажурирање индикатора - Испуњење и
статус имплементације Стратегије

Израда
једногодишњег
оперативног
програма

Извештај о имплементацији
једногодишњег оперативног програма
Ажурирање индикатора - Испуњење и
статус имплементације Стратегије
Покретање поступка за израду новог
стратешког документа

Година
5-6

Процес имплементације стратегије мора бити јасно дефинисан. Извршна власт због тога мора:
расподелити одговорност/задатке тако да се циљеви могу ефикасно реализовати а кључни
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актери морају бити свесни својих улога и одговорности. Систем управљања обухвата процесе
планирања, организације, одабира људи, координирања, руковођења и контроле, укључујући и
ангажовање људских, финансијских, технолошких и природних ресурса.
Као што је за започињање процеса стратешког планирања, локална самоуправа донела
одређену одлуку којом се иницира процес и именују људи за одређене послове, тако се и за
фазу имплементације Стратегије морају учинити неопходи формални кораци. Пре свега,
локална самоуправа ће пре иницирања фазе имплементације Стратегије донети следеће
одлуке:
 Општинско веће је тело које ће бити одговорно за имплементацију;
 Именовати лица и одговорности на пројектима на којима је локална самоуправа носилац
истих;
 Дефинисати лица и одговорности на пројектима на којима је локална самоуправа
пројектни партнер.
Сама примена стратегије мора бити разматрана и преиспитивана од стране свих укључених у
процес израде и имплементације стратегије. Начин на који се овај процес провере и
преиспитивања реализује даје одрживост систему управљања и мониторинга, остварујући
различите везе у оквиру и ван организације процеса имплементације. Фаза примене стратегије
одрживог развоја локалне заједнице је заснована на имплементацији акционог плана, доброј
организационој структури и ангажовању заинтересованих актера. Процес имплементације
стратегије одрживог развоја локалне заједнице је инкорпориран и користи постојећу структуру
локалне администрације. Стратешки документ и локални акциони план морају у потпуности
бити интегрисани са редовним општинским радним процедурама. Систем управљања треба
прецизно да идентификује носиоце одговорне за имплементацију појединих активности и да
пружи прецизно дефинисана овлашћења и одговорности свих начелника одељења/управа за
спровођење тог интегрисаног процеса у разумном временском року (до усвајања наредног
општинског буџета). Неопходна је интеграција акционог плана и стратешког документа код свих
јавних и приватних институција које су укључене као главни носиоци имплементације акционог
плана (различите институције, органи јавне управе, јавна комунална предузећа итд). Велики
број редовних управљачких активности се одвија у области урбанистичког система и
територијалне организације, а под ингеренцијом различитих општинских институција и органа.
Њихова потпуна укљученост у имплементацију акционог плана је од виталног значаја за
одрживост и развој.
Оперативни годишњи програм имплементације Стратегије је кључни инструмент за повезивање
стратешког документа са буџетом локалне самоуправе. Оперативни програм имплементације
Стратегије се креира паралелно са израдом буџета локалне самоуправе за сваку наредну
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годину, како би се постигла повезаност између Стратегије и буџета локалне самоуправе.
Неопхондо је нагласити везу између стратешког документа и локалног буџета. Са једне стране
стратешка документа морају биту у потпуности усклађена са могућностима локалног буџета, док
са друге стране израда годишњих локалних буџета мора да се базира на приоритетима
дефинисаним у стратешким документима – ово је двосмерни процес. У овом документу, који се
формално усваја од стране извршног органа локалне самоуправе, дефинише се најмање
следеће:
 Списак пројеката предвиђених за реализацију у наредној години из стратешког
документа (акционог плана);
 Списак партнера укључених у реализацију пројеката и начин формализације међусобних
односа;
 Укупна потребна средства за реализацију пројеката;
 Средства која локална самоуправа треба да издвоји за реализацију пројеката, са најмање
кварталном пројекцијом;
 Праћење реализације пројеката и
 Извештавање.
Успешност и статус имплементације стратегије одрживог развоја локалне заједнице се
константно прате и процењује путем годишњих циклуса евалуације. Приликом евалуације се
користе индикатори. Индикатори су основа за потпун систем мониторинга имплементације
стратегије, и представљају основу система управљања. Индикатори пружају основне
информације и сазнања у вези са успешношћу процеса имплементације стратегије и динамику
усаглашавања. Све промене индикатора и сви резултати годишње евалуације су доступни свим
грађанима путем извештаја који је једноставан и лак за читање.
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6. Мониторинг и евалуација
Циљ свих стратешких докумената је да њиховом имплементацијом направимо промену у датој
локалној заједници. Посебно тежак задатак који се намеће јесте, како ту промену измерити,
односно утврдити да ли је током имплементације Стратегије промена стварно и настала. Из тих
разлога је неопходно планирати систем мониторинга и евалуације. Сврха мониторинга и
евалуације се пре свега односи на њихову директну везу са управљањем процесом
имплементације Стратегије, које треба да буде засновано на резултатима, односно тичу се
мерења перформанси Стратегија. Општина Пирот се определила да посебну пажњу поклони
процесу мониторинга и евалуације Стратегије одрживог развоја.
Управљање процесом мониторинга и евалуације – Општина Пирот је дефинисала да
континуиран процес мониторинга и евалуације имплементације Стратегије одрживог развоја
спроводи Комисија за евалуацију Стратегије одрживог развоја општине Пирот у сарадњи са
свим локалним, регионалним, националним и интернационалним партнерима.
Комисија за евалуацију Стратегије одрживог развоја ће, пре свега, радити на следећим
активностима:
o Комуникација са свим партнерима;
o Израда временског плана мониторинга пројеката и евалуације Стратегије;
o Израда извештај о имплементацији једногодишњег оперативног програма;
o Ажурирање индикатора - испуњење и статус имплементације Стратегије и
o Предлог корективних мера.
У сврху мониторинга и евалуације израдиће се посебни планови комуникације, ток
документације и евалуациони упитници, на основу којих ће Комисија добијати тачне и
правовремене информације. На основу тих информација чланови комисије ће периодично
радити евалуационе извештаје који ће се подносити надлежним органима, пре свега
Општинском већу као телу одговорном за имплементацију Стратегије. Комисија за евалуацију
Стратегије одрживог развоја ће радити анализу реализованих пројеката и њихових ефеката, са
посебним освртом на евентуалне препреке у њиховој реализацији и у сарадњи са Општинским
већем ће се давати смернице за одређене интервенције у имплементацији Акционог плана.
Овим документом је предвиђено да Комисија за евалуацију Стратегије одрживог развоја на
кварталном нивоу извештава Општинско веће о напретку имплементације Стратегије, односно
Једногодишњег оперативног програма. Такође, предвиђено је да се на годишњем нивоу,
Скупштини општине подноси годишњи извештај о реализацији Стратегије, и то од стране
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Општинског већа. Сви ови извештаји треба да послуже и у циљу правовременог интервенисања
у случају неопходности предузимања одређених мера, како би се Акциони план Стратегије што
успешније реализовао. На следећој слици представљен је шири оквир функционисања процеса
мониторинга и евалуације Стратегије, односно пројеката дефинисаних у њеном Акционом
плану.

Скупштина општине
Пирот

Информисање

Грађани и привреда

Извештавање
годишње

Општинско веће

Извештавање
квартално и годишње

Комисија за евалуацију
Стратегије одрживог
развоја

Извештавање
по пројектној
динамици

Имплементатори
пројеката
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УН - Уједињене Нације;
ЕУ – Европска Унија;
ИПА – Иструмент предприступне помоћи Европске Уније;
ОУН – Организација Уједињених Нација
РЗС – Републицки завод за статистику;
ЈКП – Јавно комунално предузеће;
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НАЛЕД – Национална Алијанса за локални економски развој;
МСП – Мала и средња предузећа;
АПР – Агенција за привредне регистре;
РС – Република Србија;
МССП – Мала и средња предузећа и предузетници;
ГУП – Генерални урбанистички план;
ГИС – Географско информациони систем;
АП – Акциони план;
ПСС – Пољопривредна стручна служба;
ОЦД – Организација цивилног друштва;
ЛС – Локална самоуправа.
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7. Прилози
7.1. Индикатори
1. ИНДИКАТОР: Степен развијености локалне самоуправе
Степен развијености јединица локалне самоуправе одређује се применом
основног и корективних показатеља економске развијености јединице локалне
самоуправе. Основни показатељ за мерење степена економске развијености
јединице локалне самоуправе је збир масе зарада и пензија у јединици
локалне самоуправе и прихода буџета јединице локалне самоуправе по
искључењу средстава добијених од другог органа на име отклањања
последица ванредних околности, исказан по глави становника. За
израчунавање основног показатеља користе се подаци надлежних органа који
се односе на претходну годину. Корективни показатељи за мерење степена
економске развијености јединице локалне самоуправе су:
 Демографски пад или раст - показатељ демографских промена и
депопулације на територији локалне самоуправе;
 Стопа незапослености - показатељ социјалне и економске развијености
општине;
Дефиниција  Степен образовања - показатељ развојних могућности општине и
 Компензације за градове.
Према степену развијености јединице локалне самоуправе разврставају се у 5
група (четири и група девастираних):
 Прву групу чине јединице локалне самоуправе чији је степен развијености
изнад републичког просека;
 Другу групу чине јединице локалних самоуправа чији је степен
развијености у распону од 80% до 100% републичког просека;
 Трећу групу чине недовољно развијене јединице локалних самоуправа чији
је степен развијености у распону од 60% до 80% републичког просека;
 Четврту групу чине изразито недовољно развијене јединице локалне
самоуправе чији је степен развијености испод 60% републичког просека и
 Девастирана подручја чине јединице локалне самоуправе из четврте групе
чији је степен развијености испод 50% републичког просека.
2011.
2012.
2013.
II група
II група
II група
Извор података: Национална агенција за регионални развој
Подаци
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2014.
II група
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2. ИНДИКАТОР: Густина насељености
Густина насељености становништва показује колико становника општине живи
на 1 км2 површине локалне самоуправе. Ова категорија индикатора показује
Дефиниција утицај укупног социо-економског развоја на стање људских ресурса, као и
перспективу Општине за даљи социо-економски развој. ОЕЦД дефиниција –
до 150 становника на 1 км 2 представља руралну област

Опис

Број становника

Република Србија – 2002.
Општина Пирот – 2002.
Република Србија – 2011.
Општина Пирот – 2011.

7 498 001
63 791
7 186 862
57 928

Извор: Републички завод за статистику
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Површина у
км²
88 502
1 232
88 502
1 232

Густина
насељености
84,72
51,77
81,20
47,06
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3. ИНДИКАТОР: Становништво према старости
Ова категорија индикатора указује на стање економске структуре
становништва у општини као претпоставке за социо-економски развој и
перспективе општине у том смислу.
 Удео становника старости од 15 до 65 година у укупном становништву
Дефиниција
(радни контигент)
 Удео становника старијих од 65 година у укупном становништву
Рачуна се као разломак / однос поједине категорије становништва према
укупном становништву

2011
..
2012
.
2013
.2014

Деца
предшколско
г узраста
(испод 7
година)

Деца
школско
г узраста
(7 – 14)

Радни
контиген
т
( 15 – 64)

Становништво
старо 65 и
9
више

% Радног
контигента у
односу на
укупно
становништво

%
становништва
старог 65 и
више у
укупном

Просечна
старост
становништва

Индекс
старења

3 227

4 326

39 293

11 642

68

20

44,09

151,11

3 048

4 109

38 599

11 642

66

20

44,36

158,97

3 030

4 028

37 969

11 642

65

20

44,58

164,0

.
Извор: Републички завод за статистику

9

Подаци доступни само по Попису (2002. и 2011.)
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4. ИНДИКАТОР: Дужина путне мреже по km2

Дефиниција

Индикатор показује густину путне мреже на одређеној територији. Рачуна се
као дужина путева изражена у км по км2 површине територије општине.
Индикатор се не мења често. Треба узимати податке за последњу
расположиву годину. Такође, индикатором треба представити и упоредну
струкутру путне мреже. Индикатор показује доступност путне
инфраструктуре која значајно утиче на мобилност становништва.

Територија / 2011. година

Дужина путева у
км

Република Србија
Општина Пирот

Дужина путева у км
по км2

Површина км2

43 163
231

88 502
1 232

0,49 км/км2
0,19 км/км2

Извор: Републички завод за статистику

наслов
табеле
2011.
Република
Србија
Општина
Пирот

Дужина
путева у км

Магистрални пут

Регионални пут
км

Локални пут

км

%

43.163

4.478

10,37

10.399

24,09

28,286

65,53

231

45

19,48

83

35,93

103

44,59

Извор: Републички завод за статистику
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км

%
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5. ИНДИКАТОР: Број становника на једног лекара
Индикатор указује на квалитет здравственог осигурања у општини.
Израчунава се као количник укупног броја становника и укупног броја лекара
у општини x 100. Индикатор се не мења често. Треба узимати податке за
Дефиниција дужи временски период ради адекватнијег поређења. Индикатор треба
упоређивати са сличним јединицама или као репер за поређење користити
регионални, национални или међународни ниво. Реперна једница упућује и
даје могућност оцене нивоа развијености.

Процењен број
становника
Република
Општина
Србија

Укупан број лекара
Република
Србија

Општина

Број становника по лекару
Општина

Република
Србија

2011.

57 928

7 186 862

196

21 067

299

345

2012.
2013.
2014.

57 440
56 903

7 199 077
7 164 132

193
197

20 960
21 125

298
289

343
339

Извор: Републички завод за статистику
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6. ИНДИКАТОР: Број образовних институција
Индикатор показује број образовних институција на територији локалне
Дефиниција самоуправе, као и број ученика и/или студената. Индикатор показује
доступност образовања грађанима
Установе за децу предшколског узраста
Укупно
установа
2011.
2012.
2013.
2014.

10
9
9

Деца
корисници
1 051
1 138
1 179

Према дужини дневног
боравка
Деца која
бораве
Преко
До 6
6–9
бесплатно
9
часова
часова
часова
474
170
407
12
485
0
653
62
524
0
655
86

Проценат
деце која
бораве
бесплатно
(%)
1,14
5,45
7,29

Извор: Републички завод за статистику

Редовне основне и средње школе
Основне школе
Ученици
Укупно Одељења
Завршили
Свега
школу
2011.
33
189 4 252
596
2012.
33
187 4 145
586
2013.
35
182 4 003
490
2014.

Средње школе
Ученици
Укупно Одељења
Завршили
Свега
школу
5
87
2 243
599
5
87
2 211
582
5
86
2 253
579

Извор: Републички завод за статистику

Више школе и факултети
Високе школе
Факултети
Уписани
Уписани
Година
студенти
Дипломирани
студенти
Дипломирани
Укупно
Укупно
На
студенти
На
студенти
Свега
Свега
буџету
буџету
2011.
1
287
187
94
2012.
1
260
172
105
2013.
1
290
176
93
2014.
Извор: Републички завод за статистику
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7. ИНДИКАТОР: Учешће корисника социјалне заштите у укупном становништву
(%)
Број корисника социјалне заштите у односу на укупан број становника.
Израчунава се као количник ове две категорије x 100. Индикатор се мења
често. Треба узимати податке за последњу расположиву годину и евентуално
Дефиниција пратити динамику по годинама. Индикатор треба упоређивати са сличним
јединицама или као репер за поређење користити регионални, национални
или међународни ниво. Реперна једница упућује и даје могућност оцене нивоа
развијености.

Процењен број
становника
Општина

Укупан број корисника социјалне заштите

РС
Укупно

Општина
Малолетни

Пунолетни

РС

2011.

57 928

7 186 862

4 248

1 093

3 155

2012.

57 440

7 199 077

3 282

187

3 095

2013.

56 903

7 164 132

5 619

1 716

3 903

2014.
Извор: Републички завод за статистику
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584
828
631
703
654
558

Учешће корисника
социјалне заштите у
укупном
становништву (%)
Општина
РС
7,33

8,14

5,71

8,77

9,87

9,14
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8. ИНДИКАТОР: Просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом
На основу члана 105 Закона о раду, просечна зарада запосленог лица обухвата
зараду добијену за рад у редовно радно време, повишицу и друге приходе
(осим надокнаде за путне трошкове и време утрошено на путовање у земљи и
иностранству, пензијско осигурање, солидарну помоћ, јубиларне премије и
Дефиниција помоћ у случају смрти запосленог или члана породице запосленог). Под зарадом
у смислу става овог члана сматра се зарада која садржи порез и доприносе који
се плаћају из зараде. Нето зарада се добија умањењем зараде запосленог лица
за порезе и доприносе. Просечна зарада запослених се рачуна када се укупан
збир месечних зарада подели са бројем запослених на основу евиденције о
запосленима.

Република
Округ
Општина Пирот

2010.
34 142
28 311
29 720

2011.
37 976
32 280
34 662

Извор: Републички завод за статистику
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2012.
41 377
35 089
38 043

2013.
43 932
34 459
36 429
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9. ИНДИКАТОР: Локацијски коефицијент

Дефиниција

Локацијски коефицијент (ЛQ) је индекс којим се врши поређење удела неке активности дате области са уделом основне
активности или удружених активности дате области. За израчунавање било којег локацијског коефицијента примењује се
следећа формула. У датој формули врши се поређење локалне економије (са националном економијом).
Локацијски Запосленост у локалу у датој индустрији за дату Запосленост на националном ниво у датој индустрији за
коефицијент годину
/ дату годину
=
Укупна запосленост у локалу за дату годину
Укупна запосленост на националном нивоу за дату годину
Подаци

Локацијски коефицијент
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2011.

0,5019

0,0000

2,1322

0,8952

0,7587

0,4906

0,5042

0,5771

0,2537

0,3808

1,4288

0,1104

0,5435

0,5746

0,7683

0,8124

0,9168

0,7730

1,1107

2012.

0,5907

0,0388

2,1077

0,9643

0,7963

0,5060

0,3856

0,5641

0,1823

0,3337

1,9271

0,1222

0,5120

0,6002

0,7963

0,8595

0,9701

0,7953

0,9262

2013.

0,5896

0,1059

2,1721

0,9645

0,7740

0,5190

0,3572

0,5497

0,2294

0,3164

1,8422

0,1214

0,5253

0,5056

0,7870

0,8480

0,9644

0,7590

0,8912

1. Пољопривреда, шумарство и рибарство

11. Финансијске делатности и осигурања

2. Рударство
3. Прерађивачка индустрија

12. Послови са некретнинама
13. Стручне, научне, иновационе и техничке делатности
14. Административне и помоћне услужне делатности

4. Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром
5. Снабдевање водом и управљање отпадним водама

6. Грађевинарство
7. Трговина на велико и мало и поправка моторних возила

8. Саобраћај и складиштење
9. Услуге смештаја и исхране

15. Државна управа и социјално осигурање
16. Образовање
17. Здравствена и социјална заштита
18. Уметност, забава и рекреација
19. Остале услужне делатности

10. Информисање и комуникације
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10. ИНДИКАТОР: Укупна активност и стопа запосленост
Стопа активности представља удео активног становништва у укупном становништву
од 15 до 64 година. Активно становништво = Радни контигент – Неактивно
становништво
Стопа запослености представља удео запослених лица од укупног броја становништва
од 15 до 64 година. Пописом становништва, као и у другим значајним статистикама,
становништво се дели на активно становништво, лица са сопственим приходом и
издржавана лица. Активно становништво чине лица од 15 и више година која се баве
Дефиниција својим занимањем, незапослена лица која су у потрази за запослењем и лица која
привремено не обављају своје запослење јер су на паузи због служења војне обавезе.
Занимање подразумева спровођење одређене делатности од које се живи. Категорија
лица са сопственим примањима састоји се од лица која се не убрајају у категорију
активног становништва, али имају редовне приходе за живот, као што су: пензије
(старосне, инвалидске, породичне, итд.), приходи од некретнина (издавање објеката
за становање, кућа, земљишта, пословних објеката, итд.), и други лични приходи
(инвалиднина, социјална помоћ, алиментација).

Укупно активно
становништво

2011.
2012.
2013.

Годишњи просек
Запослено
становништво

Учешће активног
у укупном
становништву
(%)

Учешће
запослених у
укупном активном
становништву (%)

Општина

РС

Општина

РС

Општина

РС

Општина

РС

39 293
38 599
37 969

4 947 477
4 908 781
4 860 489

14 721
13 761
13 462

1 746 138
1 727 048
1 715 163

67,83
66,63
65,55

68,84
68,30
67,63

37,46
35,65
35,46

35,29
35,18
35,29

Извор: Републички завод за статистику
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11. ИНДИКАТОР: Учешће незапослених у укупном активном становништву
Незапосленост се номинално исказује бројем укупно незапослених становника а
индикатор незапослености као удео незапослених у укупном броју активног
становништва. Активно становништво чине лица од 15 и више година која се баве
својим занимањем, незапослена лица која су у потрази за запослењем и лица која
Дефиниција
привремено не обављају своје запослење јер су на паузи због служења војне обавезе
(активна лица која се не баве својим занимањем). Занимање подразумева
спровођење одређене делатности од које се живи. Стопа незапослености
представља проценат незапослених лица од укупног броја активног становништва.

Год.

Укупно активно
становништво
Општина

РС

Незапослено
становништво
Општина

РС

Учешће
незапослених у
укупном активном
становништву (%)
Општина

РС

Незапослени на
1000 становника
Општина

2011.

39 293

4 947 477

7 335

738 756

18,67

14,93

125

2012.

38 599

4 908 781

7 704

754 603

19,96

15,37

134

2013.

37 969

4 860 489

7 503

769 546

19,76

15,83

132

2014.

6988

18,60

126
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2013.
година

Република
Општина

Први пут траже
посао

Без
квалификације

Свега

Свега

Жене

Укупно

769 546 267 107
7 503

1 958

%
34,7

245 406

26,1

2 632

%

Свега

%

Незапослени
на 1000
становника

31,9 393 500

51,1

107

35,1

50,6

132

3 793

Извор: Републички завод за статистику

12. ИНДИКАТОР: Број активних привредних субјеката на 1000 становника
Привредни субјекти су облици организовања дефинисани Законом о
привредним друштвима (Службени гласник РС, бр. 125/2004), Законом о
предузећима (Службени гласник СРЈ, бр. 29/96), Законом о задругама
(Службени гласник СРЈ, бр. 41/96), Законом о банкама и другим финансијским
организацијама (Службени гласник СРЈ, бр. 24/96), Законом о берзама,
берзанском пословању и берзанским посредницима (Службени гласник СРЈ,
бр. 90/94) и Законом о осигуравајућим друштвима (Службени гласник СРЈ, бр.
30/96). Број активних привредних субјеката је важан фактор који указује на
Дефиниција
економску снагу локалне самоуправе. Међутим, додатне варијабле су
неопходне како би се добила шира слика. МСП (предузећа са мање од 250
запослених) се поимају као стабилизирајући фактор економије. Иако МСП
представљајују фактор стабилизације локалне економије, велика предузећа
имају незаменљиву улогу у развоју локалне економије. Предузетници који су у
систему ПДВ-а могу се пратити јер се тиме гарантује да су ова предузећа
сасвим извесно активна (док код других предузећа велики број може бити и
неактиван).
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Подаци

2011.
2012.
2013.
2014.

Број активних
привредних
друштава
Општина
РС
418 104.394
429 105.066
431 110.567
440 114.354

Број становника
(у 000)
Општина
РС
57,9 7.186,9
57,9 7.186,9
57,9 7.186,9
57,9 7.186,9

Број активних
привредних
друштава на
1000 становника
Општина
РС
7,22 14,53
7,41 14,62
7,44 15,38
7,60 15,91

Број активних
Број активних
предузетика
Општина
РС
1244 217.703
1217 215.658
1207 210.562
1212 214.688

Извор података: Регистар мера и подстицаја регионалног развоја
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предузетника на
1000 становника
Општина
РС
21,47 30,29
21,01 30,01
20,84 29,30
20,92 29,87
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13. ИНДИКАТОР: Кретање броја привредних субјеката
Рачуна се као број новооснованих предузећа – број угашених предузећа.
Овај индикатор прво описује феномен циклуса локалне економије. Различите
фазе локалне економије се јасно оцртавају у процесу оснивања и затварања
предузећа. Баланс између ова два процеса може да укаже на континуирану
Дефиниција
циклусну фазу или континуирану структуралну промену у локалној/регионалној
економији. Друго, дугорочно стање баланса у нето броју нових предузећа може
да укаже на опадање/раст социо-економског развоја региона. И треће,
интензите једног или другог процеса може да укаже или на динамично или на
ригидно пословно окружење.
Број
Број
Број активних
новоснованих
брисаних/угашен
привредних
привредних
их привредних
друштава
друштава
друштава
Год.
Општина
РС
Општина
РС
Општина
РС
2011.
418 104394
44 8305
66 13596
2012.
429 105066
43 8489
29
7341
2013.
431 110567
28 8574
13
2562
2014.
440 114354
15 6045
9
1768
Извор података: Регистар мера и подстицаја регионалног развоја

Број активних
предузетника

Број
новоснованих
предузетника

Број
брисаних/угашен
их предузетника

Год.
Општина
РС
Општина
РС
Општина
РС
2011.
1.244 217.703
195 32.360
221 35.328
2012.
1.217 215.658
179 30.160
208 32.363
2013.
1.207 210.562
204 31.011
211 36.128
2014.
1.212 214.688
119 21.418
112 17.486
Извор података: Регистар мера и подстицаја регионалног развоја
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Кретање броја привредних
друштава (број и проценат)
Општина

-22 -5,26
14 3,26
15 3,48
6 1,36

РС

-5.291
1.148
6.012
4.277

-5,07
1,09
5,44
3,74

Кретање броја предузетника
(број и проценат)
Општина

РС

-26

-2,09

-2.968

-1,36

-29

-2,38

-2.203

-1,02

-7

-0,58

-5.117

-2,43

7

0,58

3.932

1,83
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14. ИНДИКАТОР: Пољопривредне површине
Пољопривредне површине представљају кључни ресурс за развој производње и
Дефиниција прераде хране. Структура власништва, као и структура употребе
пољопривредног земљишта показују потенцијал за раст и развој ове гране.

2012.

РС
Пиротска
област
Општина

Укупно
пољопривре
дне
површине
(ха)

Привредна
друштва,
задруга и
локална
самоуправа
(ха)

Газдинства

%
пољопривредно
г земљишта у
власништву
привредних
друштава,
задруга

%
пољопривредн
ог земљишта у
власништву
пољопривредн
их газдинстава

Број
регистрованих
пољопривредн
их газдинстава

35,71

64,29

631 552

5.346.597

1.909.174

(ха)
3.437.423

111.196

59.853

51.343

53,83

46,17

11 873

59.869

33.009

26.860

55,14

44,86

5 680
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15. ИНДИКАТОР: Туристички промет

Дефиниција

Година

Вишеструки утицај туристичког серктора је разлог због кога многи региони
сматрају овај сектор својом развојном шансом. Карактеристично за развој
туризма је да доводи до повећања запослености и отварања нових радних
места. Индикатор се посматра у периоду од неколико година, са
разврставањем на посете домаћих и страних туриста, као и на број ноћења који
туристи у општини остварују.

Број туриста

Укупно Домаћи Страни
2011.
6 647
4 462
2 185
2012.
7 295
4 430
2 865
2013.
8 150
4 582
3 568
2014.
9788
5047
4741
Извор: Републички завод за статистику

Број ноћења
Укупно Домаћи Страни
13 539
8 756
4 783
14 989
8 634
6 355
16 618
8 323
8 295
24858
9957
14901
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Просечан број ноћења туриста
Домаћи

Страни
2,0
1,9
1,8
2,0

2,2
2,2
2,3
3,1
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16. ИНДИКАТОР: Фискални капацитет локалне самоуправе
Утврђивањем категорије изворних прихода, јединицама локалне самоуправе у
Републици Србији омогућено је да у зависности од своје финансијске снаге,
односно фискалног капацитета којег поседују, могу самосталним увођењем
пореских, али и остваривањем непореских облика јавних прихода, финансирати
изворни делокруг јавних послова. Фискални капацитет представља способност
да се употребом различитих инструмената пореске политике оствари одређен
износ буџетских прихода неког јавно-правног ентитета. Фискални капацитет
зависи од достигнутог степена материјалног богатства општине или града,
односно од обима и структуре пореске основице на коју се може прописивати
Дефиниција
одређена пореска обавеза и остваривати јавни приходи. Већа снага фискалног
капацитета ствара могућност за обезбеђење више средстава у буџету из кога се
може финансирати стратешки развој општине или града. Његова снага пружа
могућност и за улазак у процес задуживања, односно коришћења механизма
додатног „ушприцавања“ средстава којим ће се убрзати реализација
планираних, али и завршетак започетих инвестиционих активности у заједници.
По истом институционалним оквиру, фискални капацитет може представљати
поуздан индикатор који ће указивати на достигнути степен и динамику
пада/раста материјалног богатства општине или града у одређеном временском
периоду.

1

Укупно остварење фискалних
облика изворних прихода

2

Број становника

3

Приход по глави становника
(1/2)

2011.

2012.

2013.

106.240.413

151.418.943

102.873.424

57 928

57 928

57 928

1.834

2.614

1.776
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17. ИНДИКАТОР: Степен задужености локалне самоуправе

Дефиниција

1

2.1

2.2
2.3

2.4

Задуживање је посебан облик дужничко-поверилачког односа у коме неки
субјект врши узимање средстава од других приватно-правних или јавноправних ентитета ради финансирања или реализације одређених циљева, уз
услов да се позајмљена средства, након истека одређеног временског периода,
врате повериоцу уз плаћање одређеног износа камате. По правилу, држава се
задужује да би у датом временском року отклонила неравнотежу која може
настати између приходне и расходне стране њеног буџета, за финансирање
ванредних, непредвиђених догађаја и расхода који могу настати по том основу,
за улагање у инвестиције чијом реализацијом ће се створити бољи економски,
али и други услови за живот и рад грађана, односно привредних субјеката, као
и за улагања у друге намене или пројекте којима ће се подстицати, односно
стварати предуслови за бржи развој земље. Из искустава развијених земаља,
јединце локалне самоуправе могу се задуживати само за покривање
капиталних јавних расхода. Поред овог вида задужења, јединицама локалне
самоуправе се може дозволити и задуживање ради покривања дефицита
текуће ликвидности. Степен задужености буџета јединице локалне самоуправе
указује на то колико носиоци политике имају простора за узимање додатних
средстава којим се могу реализовати одређени капитални пројекти који ће
бити у функцији остварења стратешких или развојних циљева општине/града.

Остварење или процена
остварења ТЕКУЋИХ прихода
буџета за посматрану буџетску
годину
15% остварења или процене
остварења текућих прихода
буџетаза посматрану буџетску
годину
(1 X 15 / 100)
Износ главнице и камате који
доспева у посматраној години
РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА У
АПСОЛУТНОМ ИЗНОСУ
(2.1 – 2.2)
РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА У
РЕЛАТИВНОМ ИЗНОСУ
% УКУПНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА

2012.

2013.

2014.

1.413.231.492

1.477.871.708

1.354.565.660

1.457.641.640

211.984.724

221.680.756

203.184.849

218.646.246

20.250.754

37.819.217

43.932.450

56.782.965

191.733.970

183.861.539

159.252.399

161.863.281

13,57

12,44

11,76

11,10
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БУЏЕТА
(2.3 / 1 X 100 )

3.1

3.2

3.3

3.4

50% остварења или процене
остварења текућих прихода
буџета за посматрану буџетску
годину
(1 X 50 / 100)
Укупан износ не измиреног
дугорочног задужења буџета
општине или града за
капиталне инвестиционе
расходе
РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА У
АПСОЛУТНОМ ИЗНОСУ
(3.1 – 3.2)
РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА У
РЕЛАТИВНОМ ИЗНОСУ
% УКУПНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА
БУЏЕТА
(3.3 / 1 X 100 )

706.615.746

738.935.854

677.282.830

728.820.820

213.632.857

188.595.544

154.137.038

107.122.065

492.982.889

550.340.310

523.145.792

621.698.755

34,88

37,24

38,62

42,65

18. ИНДИКАТОР: Подстицаји локалног развоја према наменама
Средства за подстицај локалног и регионалног развоја опредељују се за
реализацију пројеката различитих намена од националног, регионалног и
локалног интереса за Републику Србију. Пројекти се спроводе у циљу
изградње или обнове комуналне, економске, еколошке, енергетске, социјалне
Дефиниција и друге инфраструктуре, изградње и јачања институција, људских ресурса,
развоја привредних друштава и предузетништва, подстицање научноистраживачког рада, односно, ради доприноса свеобухватном друштвеноекономском и регионалном развоју. Агенција за привредне регистре води
Регистар мера и подстицаја регионалног развоја.
у хиљадама динара
Намена подстицаја и/или улагање
Подстицање запошљавања
Кадровски и људски ресурси

2011.
74 604
178
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2012.
541 644

2013.
467 518

2014.
53 659
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Подстицање извоза
85 576
Подстицање производње
222 660
460 130
Подстицање пољопривреде
64 273
76 611
Заштита животне средине
5 757
26 239
Саобраћајна инфраструктура
46 664
5 280
Комунална инфраструктура
Економска инфраструктура
10 636
2 278
Инфраструктура – друго
177 362
81 014
Здравство
1 340
Друге намене
16 854
45 292
Укупно
618 989
1 325 405
Извор података: Регистар мера и подстицаја регионалног развоја

558 871
343 000
46 412

452 391
35 133

962
100 906
3 618
2 365
1 523 653

17 599
13 971
572 752

19. ИНДИКАТОР: Квалитет површинских вода
Површинске воде се односе на домаће воде (стајаће и текуће), осим подземних
вода; транзиционе и приобалне воде, осим када је у питању хемијски статус
када оне укључују и територијалне воде. Статус површинске воде је општи израз
за статус водног тела површинских вода и одређен је лошијим статусом
Дефиниција базираном на упоређивању еколошког и хемијског статуса.
Добар статус површинске воде означава статус водног тела површинске воде
када су и његов еколошки и његов хемијски статус најмање „добри”. Еколошки
статус подразумева квалитет структуре и функционисања воденог екосистема
непосредно зависног од површинских вода

2011.

Класа квалитета воде

Назив

I

Нишава изнад Димитровграда
Лукавичка река
Нишава испод Димитровграда село Гојин дол
Нишава код Пољске Ржане
Нишава изнад Пирота – Железнички мост
Река Бистрица
Нишава испод Пирота – Жуковски мост
Нишава испод моста Газела
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II

III

IV
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20. ИНДИКАТОР: Управљање отпадним водама

Дефиниција

Отпадне воде у градским срединама подразумевају отпадне воде из
домаћинстава или мешавину отпадних вода домаћинстава и индустријских
отпадних вода и/или кишнице.
Отпадне воде из домаћинстава подразумевају отпадне воде из насељених
места и од делатности које превасходно потичу од људи и њихових
домаћинстава.
Индустријске отпадне воде подразумевају све отпадне воде које потичу од
пословних објеката у којима се спроводе пословне и производне делатности,
тј. све оно што није отпадна вода из домаћинстава и кишница. Пречишћена
вода је вода која је претрпела одређено третирање како би се умањио штетан
њен утицај на здравље људи и екосистем.
Подаци

На основу података Републичког завода за статистику за 2013. годину, укупне испуштене
отпадне воде на територији општине Пирот износе 3558 хиљ.м3, док је на канализациону
мрежу прикључено свега 11712 домаћинстава.
Извор: Републички завод за статистику

21. ИНДИКАТОР: Број дана са лошим квалитетом ваздуха

Дефиниција

Квалитет ваздуха зависи од нивоа заступљености загађивача (гасова или
честица) за које се зна да су штетни по здравље људи, или да доводе до
супротних ефеката природног екосистема када прелазе дозвољену границу
вредности. Индикатор показује колико је пута гранична вредност за дати
загађивач повећана. Основни податак је број пута за колико је гранична
вредност сваког загађивача повећана. Број пута се израчунава на основу
периода дефинисаног граничном вредношћу: дневно (уколико се граничне
вредности заснивају на дневној концентрацији), сваких 8 сати (ако се гранична
вредност заснива на осмочасовној концентрацији), и сваког сата (уколико се
заснива на једночасовној концентрацији). Узимају се у обзир само оне фиксне
вредности узорака које представљају минималне забележене податке, а мора
се имати у виду и непоузданост методе за мерење као што је дефинисано
Директивом 96/62/ЕЦ. Уколико је више од једне фиксне вредности узорка
доступно за један исти загађивач у истој зони или агломерацији, треба узети
највећу годишњу вредност прекорачења за дати загађивач. То значи да за сваки
одабрани загађивач ваздуха, индикатор треба да одговара броју пута
прекорачења граничне вредности умањеном за број пута дефинисан
Директивом 96/62/ЕЦ за дату календарску годину. У случају да је број
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прекорачења мањи од броја дозвољених вредности, индикатор ће бити нула.
ПОДАЦИ

Општина Пирот нема проблем са лошим квалитетом ваздуха. Спорадично се среће незнатно
повећање чађи и то само у зимским месецима у време грејне сезоне.
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7.2.

Одлуке

138

Стратегија одрживог развоја

139

Стратегија одрживог развоја
7.3.

р.б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
р.б
1
2
3
4
5
6
7
р.б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Чланови тематских Радних група
Радна група за инфраструктуру и јавну управу
Име и презиме
Организација
Драган Крстић
ЈП Дирекција за изградњу ОП
Бранкица Петровић
Спортски центар Пирот
Слободан Ранчић
Општинска управа Пирот
Владан Стојановић
Слободна зона Пирот
Марија Ђошић
ЛЕР Општинска управа Пирот
Ђорђе Колић
ЈКП Комуналац
Радомир Манчић
ЈКП ГрадскаТоплана
Маја Ђорђевић
Спортски центар Пирот
Божидар Ристић
Општинска управа Пирот
Зоран Крстић
Општинска управа Пирот
Радна група за Привредни развој, пољопривреу и туризам
Име и презиме
Организација
Мирољуб Антић
СЗЗ Нова перспектива
Весна Лазаревић
ОУ Пирот
Ненад Петровић
ОУ Пирот
Александар Златковић
ОУ Пирот
Братислав Златков
ТО Пирот
Гордана Симоновић Вељковић
Удружење Жене Југа, Пирот
Вулићевић Милан
Млекарска школа `` Др. Обрен Пејић``
Радна група за заштиту животне средине
Име и презиме
Организација
Марија Савић
ЈКП Регионална депонија Пирот
Игор Тричковић
ЈП Комуналац
Перица Цолић
ЈП Топлана Пирот
Удружење за екологију и заштиту
Александар Видановић
животне средине ГЕА
Удружење за екологију и заштиту
Нена Видановић
животне средине ГЕА
Удружење за екологију и заштиту
Аница Манић
животне средине ГЕА
Александар Нешић
УРР ПАСТРМКА, Пирот
Ана Петровић
ОУ Пирот, одељење за урбанизам
Новица Ћирић
ОШ 8. септембар
Удружење за екологију и заштиту
Јована Николић
животне средине ГЕА
Драган Николић
УПР ЛОГОС, Пирот
Жељко Ћирић
Спортско удружење "BIKE M"
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р.б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Радна група за друштвени развој
Име и презиме
Организација
Биљана Маринков
Удружење Жене југа
Радмила Нешић
Удружење грађана ТЕРНИПЕ
Марија Васић
Центар за социјални рад Пирот
Олгица Најдановић
ОШ 8. септембар
Славко Илић
ОШ Душан Радовић
Зоран Митић
Општинска управа Пирот
Надица Адамовић
Општинска управа Пирот
Марија Мијалковић
Гимназија Пирот
Негица Костић
ОШ Свети Сава
Ана Петровић
ЗИП центар
Далибор Игнњатовић
ОШ Вук Караџић
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