
тарна организација “Хелп” спроводи 
последњих година са општином 
Пирот, где је посебан акценат стављен 
управо на пољопривреду.  Најбитнији 
у целој тој причи је свакако “Биг 
Тигар” с обзиром да је реч о огромној 
инвестицији и у грађевинском смислу 
а и по броју запошљених радника. 
Оно што очекујемо је чак и повећање 
капацитета у “Биг Тигру”. Оно што 
није добро је свакако “Први мај” јер су 
и радници и локална самоуправа па 
и држава ни криви ни дужни дошли 
у ситуацију да решавају проблеме 
који су настали и због власнице, и 
због недостатка инвестиција и због 
менаџмента, али ја мислим да треба 
што пре решити проблем и да радници 
знају у ком правцу ће се ићи. Мислим 
да текстилна грана и даље има 
будућност у Пироту с обзиром да друге 
текстилне фабрике имају планове за 
повећање производње” - каже Васић.

По његовим речима, ове годи-
не је доста новца уложено и у 
инфраструктуру.

-”Имали смо ограничења у админи-
стративном делу, пре свега око 
Затвореног базена јер је поново 
задња два-три месеца застој због 
администрације, а слична ситуација 
је и са мостом на Другом рингу. Има 
шансе да се обе ствари “откоче” 
до краја године и да ипак базен 
завршимо а да се за мост бар потпише 
уговор са извођачем. Знамо да ћемо 
реконструисати мост Газела, што 
је једнако изградњи потпуно новог 
моста, реконструисали смо пешачке 
стазе на Големом мосту, урађено је 
неколико улица, почеће се са изградњом 
водовода ка селу Понор чиме ће се 
решити деценијски проблеми мештана 
са водоснабдевањем у овом селу што је 
велика ствар. Са друге стране, преко 
програма КФВ-а, успешно се спроводи 
замена азбестних цеви у водоводу и 
прикључење осталих котларница у 
граду на енергану “Сењак”. Тако ћемо 
наредне сезоне постићи потпуну 
ефикасност система грејања” - казао је 
Васић за Билтен општине Пирот.

   “Биг Тигар” најпозитивнија 
ствар у 2014. години. Текстилни 
комплекс има будућност у Пироту. 
Наредне године се постиже потпуна 
ефикасност система грејања у граду, 
а село Понор добија водовод. Након 
административних препрека, 
завршавају се Затворени базен и 
“решавају” мостови у граду. Коридор 
10 упослио велики број људи.

У интервјуу за Билтен општине 
Пирот председник општине мр Владан 
Васић казао је да када је о привреди 
реч, током прошле године било доста 
позитивних, али и негативних ствари.

 
-”Што се тиче привреде, има доста 

позитивних ствари. Због изградње 
Коридора 10 упошљено је директно 
или индиректно доста људи. Доста 
људи се бави пољопривредом на 
озбиљнији начин него раније, чему 
је допринео и програм подстицаја 
предузетништва кога немачка хумани-
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Друго издање, новембар 2014.

ВАСИЋ: ”БИГ ТИГАР” ОБЕЛЕЖИО ГОДИНУ НА ИЗМАКУ

Пирот је посетила делегација америчке 
војске и амбасаде САД-а у Србији, а њих је 
примио председник Скупштине општине 
Пирот, Милан Поповић. Након разго-
вора у Малој сали СО Пирот делегација 
је, заједно са представницима извођача 
ра-дова обишла и место на коме ће се 
градити објекат намењен особама са инва-

лидитетом у Молијеровој улици.

Реч је о пројекту који финансирају 
америчка војска и амбасада САД-а, а 
вредност објекта у Пироту и објекта у 
Сопоту код Београда, који се гради у окв-
иру истог пројекта, износи око милион 
долара.



2

ЗАВРШЕНИ РАДОВИ 
НА ГОЛЕМОМ МОСТУ

КОНТЕЈНЕРИ У ЈОШ 
16 СЕЛА

Ове грађевинске сезоне поред 
реконструкције моста Газела, урађена 
је и делимична реконструкције Голе-
мог моста.

- “На узводној страни је бетонска 
конструкција па је завршена за мање 
времена с обзиром да је на низводној 
стази морала да се врши заштита 
челичне конструкције, пескарење па 
да се тек онда асфалтира. Важно је да 
смо добили комплетно реконструисан 
Големи мост с обзиром да је пре 
неколико година реконструисана 
коловозна трака. Уз реконструисану 
Газелу и реконструисани Големи мост 
имаћемо решен саобраћајни чвор око 
Пирота. Надам се да ћемо коначно доћи 
до уговора и за Други ринг, с обзиром да 
ту постоји посебна процедура, жалбе 
извођача па цео процес води надлежно 
министарство. То је процес који траје, 
али ја очекујем да 2015. буде завршен и 
Други ринг и тада ћемо имати одлично 
решен саобраћај преко мостова у 
Пироту, што протеклих година није 
био случај” – изјавио је приликом 
обиласка радова  Бранислав Костић, 
директор Дирекције за изградњу града.
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са њима. Постоји идеја да ријечки 
аеродром успостави линију са нишким 
аеродромом, и ми ту видимо шансу, 
да представимо наше туристичке 
потенцијале, и остваримо што већи 
број посета туриста” – изјавио је 
председник Васић, у свом обраћању 
медијима по завршетку састанка.

У Слободној зони говорило се о 
привредној сарадњи овог дела Србије 
са Ријеком и околином.

-“У нашој општини протекле сезоне 
забележено је преко 700.000 ноћења, 
углавном страних туриста. Ви имате 
одличан сир, качкаваљ и здраву храну, 
и то може бити само почетна тачка 
у будућој сарадњи” - рекла је Мирела 
Ахметовић, начелница општине 
Омишаљ.

Општину Пирот посетила  je 
делегација Приморско Горанске 
Жупаније Републике Хрватске.

Председник општине Пирот, мр 
Владан Васић са својим сарадницима 
примио је и разговарао са делегацијом 
коју су чинили, Петар Мамула, 
заменик жупана Приморско-горанске 
жупаније, Марко Филиповић, 
заменик градоначелника Града 
Ријека, Томислав Палалић, директор 
Аеродрома Ријека и госпођа Мирела 
Ахметовић, начелница Општине 
Омишаљ, Крк.

-”Наши гости имају великог 
искуства у области туризма, 
развоју индустријских зона и развоју 
спорта, а ми желимо да учимо од 
успешних и најбољих, и сарађујемо 

РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ГАЗЕЛЕ ПРИ КРАЈУ

Реконструкција пиротске Газеле, 
који је по дужини распона од 90 
метара четврти мост у Србији 
после мостова на Дунаву и Сави, је 
у току и убрзано се приводи крају.

Радове на реконструкцији су 
крајем прошлог месеца обишли 
председник општине Пирот, мр 
Владан Васић са својим сарадницима.

-“Још од како је направљен, посто-
јала је дилема шта ће бити са 
судбином овог моста. Ту дилему су 
разрешили стручњаци Института за 
материјале Србије који су направили 
анализу и препоручили реконструкцију 
моста, а једна од могућности је била 
рушење и изградња потпуно новог 
моста. Стручњаци овог Института 
су урадили и пројекат реконструкције 
и санације моста па ћемо после ове 
реконструкције добити мост преко 
кога ће се саобраћај одвијати без 
икаквих ограничења. Мислим да ћемо 
имати мост којим ћемо се поносити. 
Имали смо великих проблема и са 
финансирањем реконструкције моста 
јер је Министарство финансија 
најпре било спремно да помогне, али 
је због штедње касније одустало 
од финансирања реконструкције 
моста. Имали смо проблема и код 
одређивања извођача радова, али на 
крају све то заборавимо када добијемо 
квалитетан мост.” - речено је 
приликом обиласка радова на Газели.

ТУРИЗАМ И ЗДРАВА ХРАНА КАО МОГУЋНОСТ САРАДЊЕ

Системом организованог 
прикупљања смећа врло брзо биће 
“покривено” још 16 пиротских села, 
изјавио је директор ЈП “Комуналац” 
Бобан Толић.

-”Урадили смо много тога да град 
буде уређенији и чистији. У том 
циљу континуирано се врши замена 
старих контејнера на ширем градском 
подручју новим, док се замењени 
контејнери, који су у прихватљивом 
стању постављају на периферији и 
по селима, где контејнера раније није 
било” - казао је Толић.
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Председник Националног савета 
Ромске националне мањине у Србији 
проф. Витомир Михајловић казао 
је након састанка са председником 
општине Пирот мр Владаном Васићем 
да је положај ромске националне 
мањине у Пироту међу најбољима у 
Србији.

Михајловић је приликом посете 
нашој општини изјавио да је Пирот 
град са највећом концентрацијом 
Рома у овом делу земље.

-”Ситуација са ромским насељима 
у Србији је заиста лоша. Што се 
тиче Пирота, захваљујући вољи 
руководства града и челних људи да се 
уреди ромско насеље ситуација далеко 
боља. То је доказ да овде нема разлике 
између припадника ромске заједнице 
и припадника већинског народа овде у 
Пироту и да нема етничке дистанце. 
Захваљујем се челницима града који су 
уложили пуно напора што се и види 
када се упореди изглед ромског насеља 
пре десет година и сада. Данас је то 
једно од најуређенијих ромских насеља 
у Србији. Милина је проћи кроз насеље, 

има изузетно лепих кућа, нема неких 
већих разлика и јединствен је пример 
у Србији” - казао је Михајловић и 
истакао да је највећи проблем и 
Рома, али и већинског народа, велика 
незапошљеност и казао да је чак и на 
том плану у Пироту ситуација боља по 
том питању него у другим деловима 
Србије.

-”Ако имате податак да у Пироту 
има око 5.000 припадника ромске 
заједнице због чега је Пирот град са 
највећом концентрацијом Рома у овом 
делу Србије, то је доказ да у вашем 
граду живе добри људи. Роми заснивају 
своје заједнице управо тамо где су 
добри људи. Село без Рома, каже се да у 
том селу живе лоши људи, па с обзиром 
да овде имате највећу концентрацију 
припадника ромске популације доказ је 
да је Пирот град добрих људи” - казао је 
Михајловић.

Председник Васић је приликом 
посете професора Михајловића 
истакао да општина настоји да ради 
на томе да положај Рома у Пироту буде 
што је могуће бољи.
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Овогодишња сезона, када је о 
сеоском туризму реч, рекордна је 
с обзиром да је остварено безмало 
2.000 ноћења у сеоским туристичким 
домаћинствима на Старој планини.

-”Ова година је рекордна а очекујемо 
да наредне буду још боље с обзиром да 
се повећава број сеоских домаћинстава 
која се категоришу за бављење сеоским 
туризмом. Примера ради, прошле 
године смо остварили 1050 ноћења, а 
пре две или три године број ноћења на 
годишњем нивоу у сеоским домаћинства 
кретао се од 200 до 300. Имамо укупно 
32 категорисане куће у селима са око 150 
лежајева а ускоро ћемо добити још пет 
нових категорисаних домаћинстава 
која ће се бавити сеоским туризмом-
каже Златков и додаје да се осетно 
повећање када је о сеоском туризму реч 
очекује када се заврше реконструкција 
карауле у Дојкинцима, где ће се 
захваљујући средствима ЕУ градити 
модеран објекат капацитета 50 
лежајева, а у плану је и изградња 
сличног објекта у Темској капацитета 
70 лежајева” – казао је Златков.

РEКОРДНА СЕЗОНА 
ЗА СЕОСКИ ТУРИЗАМ

ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ШИРИ СВОЈУ МРЕЖУ

РОМСКО НАСЕЉЕ НАЈУРЕЂЕНИЈЕ У СРБИЈИ

       Понор ће изградњом водоводне 
мреже, бити 18. село у систему 
одржавања ЈП “Водовод и 
канализација”.

Проблем водоснабдевања мештана 
овог села привремено се решава 
свакодневним транспортом пијаће воде 
цистернама, што није добро решење ни 
за становнике, али ни за ЈП “Водовод и 
канализација” због великих трошкова 
и услова транспорта нарочито током 
зимских месеци. За изградњу водовода, 
након спроведеног тендера изабран је 
извођач радова.

- “Када је о одржавању канализационе 
мреже у сеоским насељима реч, за 

села Извор и Бериловац завршена је 
пројектна документација ,али се чека 
елаборат Грађевинског факултета из 
Ниша о стању канализационе мреже 
у граду што треба да укаже на то 
да ли ће се и ова села прикључити на 
градску канализацију или ће бити 
потребна изградња мини постројења 
за пречишћавање отпадних вода какав 
је случај у Крупцу. Новина је и то да је 
након разговора са представницима 
МЗ Темска одлучено да се покрене 
израда пројектне документације за 
изградњу канализационе мреже и у 
овом селу” –  казао је Зоран Николић, 
директор пиротског Водовода.

Изградња мини-пич терена у насељу 
Прчевац завршена је у потпуности. 

Вредност објекта износи, по 
речима директора Спортског 
центра Пирот Ненада Ђорђевића, 
око 11 милиона динара.

-”У оквиру истог пројекта Пирот ће 
добити и клизалиште, које ће почети са 
радом за време Божићне школе спорта, 
средином јануара. Укупна вредност 
оба објекта износи 212.000 евра, а 
новац за њихову изградњу обезбеђен 
је путем Прекограничне сарадње, 
коју финансира ЕУ” - каже Ђорђевић.

ЗАВРШЕН МИНИ-ПИЧ 
ТЕРЕН У ПРЧЕВЦУ
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Директор Градске топлане 
Радован Николић казао је да ово 
предузеће успешно реализује 
обимне инвестиције везане за 
проширење топловодне мреже у 
оквиру програма КФВ.

-”Ми смо, након потписивања 
уговора који се односи на програм 
КФВ- између Градске топлане, 
локалне самоуправе, Министарства 
финансија и Министарства 
енергетике, од септембра прошле 
године, до септембра ове године 
урадили доста тога. На секцији 1 је 
урађен топловод на потезу од енергане 
“Сењак” до Кеја код Железничког 
места. Даље, са тијабарске стране од 
Железничког моста до Техничке школе 
у дужини од 1.600 метара. Завршетак 
тог топловода очекује се до септембра 
наредне године. Друга секција, такође 

магистралног топловода, односи се 
на потез од Педагошке академије до 
зграде суда, у дужини од 500 метара. Ти 
радови су тренутно због грејне сезоне 
стали, али ће се наставити одмах 
по завршетку грејне сезоне. Укупна 
вредност тих радова је 897.000 евра 
и циљ је да се до септембра наредне 
године угасе котларнице “Централа”, 
“Бујица” и “Суд”. Ово је само једна 
фаза у изградњи тих топловода. Има 
још доста посла, тако да очекујемо 
да већ за наредну грејну сезону 
имамо још савременију и ефикаснију 
топловодну мрежу што ће у крајњој 
линији омогућити још бољи квалитет 
грејања и проширење топловодне 
мреже” - каже директор Николић.

Гашењем дотрајалих котларница у 
центру града смањиће се и загађење 
током зимских месеци.

PIROT.RS

Један од најпознатијих домаћих 
мултиинструменталиста Слободан 
Тркуља наступио је у сали Дома 
војске у Пироту, у организацији Дома 
Културе и том приликом одушевио 
пиротску публику.

Љубитељи врхунске етно му-
зике са примесама готово свих 
музичких праваца, од рока, блуза 
до техно и реп музике могли су да 
уживају у невероватном наступу 
мултиинструменталисте који је веома 
поштован и познат и ван граница наше 
земље, у Европи и свету.

Осим својим инструменталним 
способностима Тркуља је публику у 
Пироту задивио и својим вокалним 
могућностима.

ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД 897.000 ЕВРА У НОВИ ТОПЛОВОД

Уз подршку амбасаде Аустралије 
у Србији, Националне алијансе 
за локални економски развој 
(НАЛЕД) и Етно мреже, у 
резиденцији амбасадорке 
Аустралије, Џулије Патрише Фини, 
општина Пирот и град Сомбор 
потписали су Споразум о сарадњи.

Споразум су потписали Саша 
Тодоровић, градоначелник 
Сомбора и мр Владан Васић, 
председник општине Пирот.

Председник општине Пирот, 
Владан Васић је након потписивања 
споразума о сарадњи, изјавио је да је 

намера локалне самоуправе већ дуже 
време да пиротски ћилим постане 
део протоколарних поклона српског 
Министарства спољних послова.

-”Амбасада Аустралије је 
препознала наше традиционалне 
вредности и прикључила се нашој 
идеји да пиротски ћилим постане 
део протоколарних поклона наше 
дипломатије.  Веома нам је драго што 
се израда сличних рукотворина, израда 
стапарског ћилима, негује и у другом 
делу Србије, у Сомбору. Пиротски 
ћилим је далеко познатији, са много 
већом традицијом, али наша је жеља 
да заједничким наступом и едукацијом 
кадрова који израђују ћилиме, 
користећи дипломатске активности 
покушамо да комерцијализујемо то, 
и да људи који се баве производњом 
ћилима у већем или мањем обиму имају 
економску корист” – изјавио је након 
потписивања споразума, председник 
општине Пирот, Владан Васић.

ПИРОТСКИ ЋИЛИМ ПРОТОКОЛАРНИ ПОКЛОН ДИПЛОМАТИЈЕ

ТРКУЉА ОДУШЕВИО 
ПИРОЋАНЦЕ


