
ИЗВЕШТАЈ О  РАДУ  
ОДЕЉЕЊА ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

У Одељењу за ванпривредне делатности ради 21 радник, од тога 13 са
високом, 3 са вишом и 5 са средњом стручном спремом. 

Oдсек за послове друштвене бриге о деци, омладину и здравствену
заштиту 

Одсек  за  послове  душтвене  бриге  о  деци,  омладину  и  здравствену
заштиту  обавља  послове  у  складу  са  Законом  о  финансијској  подршци
породици са децом („Сл. гласник РС“ бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021 – Одлука
УС,  51/2021  –  Одлука  УС  и  66/2021)  и  другим  подзаконским  актима  и
правним актима Скупштине града Пирота. Спроводећи одредбе Закона из ове
области радило се на побољшању услова за задовољавање основних потреба
деце, подстицању рађања деце, подршци материјално угроженим породицама
са децом, породицама са децом са сметњама у развоју и помоћи деци без
родитељског старања.  

Законом  о  финансијској  подршци  породици  са  децом  су  прописана
следећа права чије се остваривање врши преко Одсека: 
Накнада зараде, односно плате за време породиљског одсуства, одсуства са

рада ради неге детета и одсуства са рада ради  посебне неге детета.
Остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета
Родитељски додатак.
Дечији додатак.
Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског

старања.
Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у

развоју и децу са инвалидитетом
Накнада  трошкова  боравка  у  предшколској  установи  за  децу  корисника

новчане социјалне помоћи

1. Накнада зараде, односно плате за време породиљског одсуства и одсуства
са рада ради неге детета  по новом Закону остварују запослени код правних и
физичких лица, а висина рефундације утврђује се на основу збира месечних
основица  на  које  су  плаћени  доприноси  на  примања  која  имају  карактер
зараде  за  последњих  18  месеци  који  претходе  првом  месецу  отпочињања
одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће или породиљског
одсуства  уколико  није  коришћено  одсуство  због  компликација  у  вези  са
одржавањем трудноће.
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Накнада зараде, односно плате за време породиљског одсуства и одсуства са
рада  ради  неге  детета  користи  се  у  складу  са  Законом  о  раду  од  дана
отварања  породиљског одсуства (дознаком) до три месеца узраста детета и
то право може да користи мајка (отац само у одређеним случајевима), а по
истеку  тог  рока,  уколико  су  оба  родитеља  у  радном  односу  могу  се
споразумно договорити који ће од њих користити право на одсуство са рада
ради неге детета које траје до 365 дана од дана започињања породиљског
одсуства.

Број поднетих захтева и остварених права на накнаду зараде, односно
плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета у
2021. години је 236. 

На  основу  објављене  Одлуке  Уставног  суда  Србије  Iуз-247/2018  од
21.05.2021.  год.  Министарство  за  бригу  о  породици  и  демографију  и
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања донели су
02.08.2021.  год.  Инструкцију  о  поступању  општинских-градских  управа  и
центара за социјални рад о примени и спровођењу одлука Уставног суда РС
која  је  допуњена  01.09.2021.  којом  су  обухваћене  све  кориснице  које  су
оствариле  право  на  породиљско  боловање  испод  минималне  зараде  од
01.07.2018.  год,  односно од почетка примене новог Закона.  Наш Одсек је,
поступајући  по  донетој  инструкцији,  обавестио  све  кориснике  права  на
накнаду  зараде  за  време  породиљског  одсуства  који  су  примали  накнаду
испод  минималне  зараде  којих  је  било  укупно  75,  да  поднесу  захтеве  за
измену решења у року прописаном у инструкцији. 

Број  поднетих  и  позитивно  решених  захтева  за  измену  решења  по
Одлуци Уставног суда је 75, а број поднетих и одбачених захтева је 4.

Број поднетих захтева и остварених права на посебну негу детета је 46
(ради се о мајкама које одсуствују са посла због тога што имају теже или
тешко  оболелу  децу,  а  у  складу  са  Правилником  о  ближим  условима,
поступку  и  начину  остваривања  права  на  одсуство  са  рада  или  рада  са
половином пуног  радног  времена  ради  посебне  неге  детета).  Најпре  се  у
Одсеку  подноси захтев  за  вештачење здравственог  стања детета,  секретар
комисије  координира  рад  комисије,  чланови  комисије  доносе  мишљење  о
степену сметњи у психофизичком развоју и инвалидитету детета (мишљење
је у својству дознака). На основу донетог мишљења странка подноси захтев
за  остваривање  права  на  посебну  негу  детета.  У  току  2021.  год.  процена
вештачења обављана је у просторијама ПИО, секретар комисије (представник
Градске управе) обављао је административно техничке послове рада комисије
и  одржано  је 10 састанака  вештачења. Укупан  број  поднетих  захтева  за
вештачење  здравственог  стања  детета  у  поступку  остваривања  права  на
одсуство са рада или рад са половином пуног радног времена је 59.

Исплата  права  на  породиљско одсуство,  одсуство  са  рада  ради  неге
детета и посебне неге детета врши се преко надлежног Министарства за рад,
запошљавање,  борачка  и  социјална  питања  директно  на  текући  рачун
корисника, исплате су вршене редовно.
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2.  Остале  накнаде  по  основу  рођења  и  неге  детета  и  посебне  неге
детета  је  право  које  остварује  мајка  која  је  у  периоду  од  18  месеци  пре
рођења детета остваривала приходе:

- а у моменту рођења детета је незапослена и није опстваривала право
на новчану накнаду по основу незапослености;

- по основу самосталног обављања делатности
- као носилац породичног поропривредног газдинства који има статус

лица који самостално обавља делатност према закону којим се уређује порез
на доходак грађана

- по основу уговора о обављању привремених и повремених послова
- по основу уговора о делу
- по основу ауторског уговора
-  по  основу  уговора  о  правима  и  обавезама  директора  ван  радног

односа.

Ово право може остварити и мајка која је у периоду од 18 месеци пре рођења
детета била пољопривредни осигураник. 
Број  корисника  који  су  остваривали  право  на  остале  накнаде  по  основу
рођења и неге детета и посебне неге детета у 2021. год. је 16.

 
3.  Родитељски  додатак  као  популациона   мера  припада  мајци  (у

изузетним случајевима  оцу)  за  прво,  друго,  треће  и  четврто  дете  по  реду
рођења у породици.

Број поднетих захтева за остваривање права на родитељски додатак је
395.  Од  тог  броја  383  захтева  је  решено  позивно,  а  12  негативно.  Број
корисника који  су  остварили право на  родитељски додатак  за прворођено
дете 178,  за другорођено дете 130, за трећерођено дете 58, за четврторођено
17 детета.

Родитељски додатак је за децу рођену 01. јануара 2021. год.  и касније
износио је  за прворођено дете 102.814,43  динара у једнократном износу, за
друго  дете   10.281,45  динара  у  24  месечне  рате,  за  треће  дете   12.337,73
динара  месечно  током  десет  година  и  за  четврто  дете  18.506,59 динара
месечно током десет година. Родитељски додатак је за децу рођену од 01. јула
2021.  год.  и  касније  износио  за  прворођено  дете  у  породици  106.412,94
динара у једнократном износу, за друго дете 10.641,29 динара у 24 месечне
рате, за треће дете 12.769,55 динара месечно током десет година и за четврто
дете 19.154,33 динара месечно током десет година.

4. Дечији додатак спада у социјалну меру, а остварује се у једнаком
износу од првог до четвртог детета у породици под условом да родитељи
остваре право по цензусу који је за децембар 2021. године износио 9.577,16
динара – редован инос по члану домаћинства месечно, за једнородитељске
породице из  члана 28.  став  1.  тачка 1)-3)  Закона о  финансијској  подршци
породици са  децом цензус  је  увећан  за  30% и  износи  12.450,32 дин  и  за
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једнородитељске породице из члана 28. став 1. тачка 4)-7) Закона  увећан за
20% и износи 11.492,60 дин по члану.

Број поднетих захтева и донетих решења о праву на дечији додатак у
2021.  години  је  1.185.  Износи  дечијег  додатка  за  децембар  2021.  год.  су
3.192,39 динара  по  детету  –  редован  износ  и 4.150,10 динара  –  за
једнородитељске породице

Исплате дечијег додатка су вршене крајем месеца за претходни месец.
Законом  је  прописано  да  само  деца  која  су  школског  узраста  и  на

редовном школовању (у основном и средњем образовању) могу да остваре
право на дечији додатак, сходно чему  у току трајања школске године Одсек
врши  контролу  редовности  похађања наставе  детета  за  које  се  остварује
право.  Крајем  сваког  тромесечја  Одсек прослеђује  службено  спискове
ученика  основним  и  средњим  школама  ради  потврђивања  редовности
похађања школе (око 1.400 деце је школског узраста) и тиме се редовно врши
ажурирање података. 

5.  Накнада  трошкова  боравка  у  предшколској  установи  за  децу  без
родитељског старања.  За  ово право са нивоа Републике у 2021.  није било
поднетих захтева.

6.  Накнада  трошкова  боравка  у  предшколској  установи  за  децу  са
сметњама у развоју и децу са инвалидитетом. У 2021. год. по Републичком
закону ово право је користило 10 корисника.

7.  Накнада  трошкова  боравка  у  предшколској  установи  за  децу
корисника новчане социјалне помоћи. У 2021. год. по Републичком закону
ово право је користило 4 корисника.

Остваривање  права  на  накнаду  трошкова  боравка  у  Предшколској
установи за све горе поменуте кориснике реализује се у нашем Одсеку. Поред
донетих решења о праву (којих је било укупно 14),  Одсек врши контролу
спискова ПУ „Чика Јова Змај“ о  боравку деце (дане одсуства и присуства)
која  су  остварила  право  на  регресирање  трошкова  са  нивоа  Републике  и
сваког месеца до шестог у месецу Одсек прослеђује финансијски извештај
надлежном министарству ради регресирања трошкова боравка деце у вртићу.

Одлуком  о  додатним  правима  у  области  друштвене  бриге  о  деци
утврђена  су  права  у  области  друштвене  бриге  о  деци  и  породици  из
надлежности Града Пирота, и то:

- За прворођено дете у породици по одлуци Скупштине града Пирота
у  2021.  години  исплаћивано  је  10.000,00  динара  једнократно  по
детету за 168 корисника.

- У току 2021. год. из буџета Града исплаћивано је право на новчану
помоћ  незапосленим  мајкама  у  износу  од  36.000  динара  у  три

4



месечне рате (12.000 динара месечно). Овај вид финансијске помоћи
остварило је укупно 149 мајки.

- Право  на  новчану  помоћ  за  треће  дете  у  породици  у  износу  од
2.000,00 динара месечно у 2021. години остварило је 542 корисника
просечно месечно (за 581 дете)

- Право  на  новчану  помоћ  самохраним  родитељима  у  износу  од
2.500,00  динара  месечно  по  детету  у  2021.  год.  користило  је 80
корисника просечно месечно (за 119 детета).

- Право на једнократну новчану помоћ за децу корисника права на
дечији додатак која полазе у 1. разред основне школе у једнократном
износу од 10.000 динара користило је 90 корисника.

- Право на новчану помоћ за новорођено дете чији родитељи живе на
селу  остварило  укупно 80  корисника  (исплаћује  се  у  износу  од
40.000 дин. једнократко за свако новорођено дете).

Исплате права по Одлуци о додатним правима из области друштвене
бриге о деци из надлежности Града Пирота вршене су редовно.

У  току  2021. год.  право  на  регресирање  свих  трошкова  боравка  у
Предшколској установи по Одлуци града Пирота остварило је 156 корисник. 

Право  на  бесплатне  уџбенике  по  одлукама  града  Пирота  остварују
треће дете у породици и деца корисника новчане социјалне помоћи код ЦСР.
У току 2021. год. право на бесплатне уџбенике остварило је 466 корисника, од
тога 175 корисник за треће дете у породици и 291 детета корисника НСП.

У току трајања Дечије недеље од  04.  до  10.10.2021. године радници
овог Одсека су активно учествовали у припреми и реализацији програма и
свих активности које су биле предвиђене заједно са свим основним школама,
средњим школама, Предшколском установом, НВО Пријатељи деце.

Одсек  за  послове  друштвене  бриге  о  деци  ради  на  формирању базе
података за  децу са сметњама у развоју и координира између институција
које раде са овом децом и њиховим породицама. У Одсеку се координира и
прати рад Интерресорне комисије која врши процену потреба за пружањем
додатне  образовне,  здравствене  или  социјалне  подршке  детету  односно
ученику. 

У  Одсеку  се  формира  база  података  за  брачне  парове,   који  до
потомства могу да дођу само путем вантелесне оплодње. На основу поднетих
доказа  додељује  се  новчана помоћ.  Укупан број  парова  који  су  остварили
новчану помоћ за ВТО је  26, од тога 16 преко РФЗО, а 10  о свом трошку у
приватним клиникама. Средства која су утрошена су у износу од  1.480.000
дин. 

На основу поднетих захтева за новчану помоћ за лечење деце узраста
до 18 година изузетно и за старију децу уколико се породица налази у стању
материјалне  потребе,  које  није  обухваћено  обавезним  здравственим
осигурањем преко РФЗО, захтеви се обрађују у Одсеку за послове друштвене
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бриге  о  деци,  сагледава  се  материјални  статус  подносиоца  захтева  као  и
неопходност за пружање здравствене заштите и даје се предлог за пружање
помоћи. У 2021. години позитивно је решен 21 захтев, а утрошена су средства
у износу од 1.578.000 динара за лечење.

Активност доделе једнократне новчане помоћи деци без родитељског
старања  под  старатељством је  реализована  уочи  Ускрса  (новчана  помоћ у
износу од 15.000 дин за 21 дете), уз поштовање свих мера заштите, новчана
помоћ је исплаћена на текуће рачуне корисника.

С обзиром на неопходну комуникацију са грађанима, путем градских
медија представници Одсека су редовно обавештавали грађане и сараднике о
стању у овој области.

Како овај Одсек обавља поверене послове од стране Министартсва за
бригу о породици и демографију и Министарства рада и социјалне политике,
неопходна је стална писмена и телефонска комуникација са сарадницима ова
два  министарства,  а  учестала  са  Одељењем  за  информациони  систем
министарства  рада  и  социјалне  политике,  које  врши  обраду  података  за
исплату свих права са нивоа Републике.
У току 2021. год. у Одсеку су се остваривала права из области друштвене
бриге о деци несметано и континуирано, исплате су вршене редовно. 

Стручни  радници  овог  Одсека  су  у  току  2021.  године  активно
учествовали на обукама које су организоване из ове области али и значајним
за функционисање других области.

У  Одсеку  дечије  заштите  ради  8  радника, 4  са  високом  школском
спремом, 2 са вишом и 2 са средњом школском спремом.

Одсек за социјалну, борачко-инвалидску заштиту, избегла и
расељена лица

 
У  складу  са  Законом о  социјалној  заштити,  Одлуком Скупштине

града Пирота о социјалној заштити,   Правилником о добровољном радном
ангажовању радно  способних  лица-корисника   новчане  социјалне  помоћи,
дато  је  18.  сагласности  за  добровољно  радно  ангажовање.На  различитим
пословима,  на  овај  начин,  у  2021.год.  радно  је ангажовано   45.  лица,  у
сарадњи и координацији са ЦСР  Пирот.

Овај  начин  радног  ангажовања  се  у  пракси  показао  као  врло
користан, како за кориснике ЦСР Пирот, тако и за фирме, организације, јавна
предузећа и установе које  су  користиле ову  могућност,  јер су  корисници
новчане социјалне помоћи који су радно способни, на овај начин могли да
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дођу  до  додатних  новчаних  средстава,  својим  радом,  која  су  им  сигурно
добро  дошла   за  задовољење  потреба  њихових  породица  које  живе  од
социјалне помоћи као јединог извора прихода за задовољење свакодневних
животних  потреба.У  наредном  периоду  требало  би   овај  вид  радног
ангажовања  користити  и  више  и  у  Буџету  за  ове  намене  одвојити  више
средстава.

Органима Градске управе се у току 2021.године обратило 38 грађана
са  захтевом  за  доделу  једнократне  новчане  помоћи.Овај  Одсек  је  све  те
захтеве  проследио  на  даљи  поступак  и  решавање  надлежном  органу  тј.
Центру за социјални рад Пирот.

Овај Одсек је такође учествовао, као и сваке године тако и ове, у
припреми документације за расписивање јавних набавки за пружање услуга
социјалне  заштите  на  територији  града  Пирота.Јавне  набавке  за  пружање
услуга социјалне заштите су успешно завршене и потписани су уговори са
пружаоцима  услуга,  а  пружање  услуга  је  у  току  и  то:  „Помоћ  у  кући  за
старије“  и  „  Дневни  боравак  за  децу  са  сметњама  у  развоју  са  личним
пратиоцем  детета“.У  финансирању  ових  услуга,  поред  средстава  из
трансфера републике учествује и градски буџет.

Током 2021.године  Одсек  је  у  сарадњи  са Комесаријатом  за
избеглице и миграције радио на побољшању услова становања избеглица и
интерно расељених лица  кроз доделу помоћи за куповину сеоских кућа са
окућницом и помоћ у грађевинском и другом материјалу за  поправку или
адаптацију сеоске куће са окућницом и на овај начин решио стамбено питање
за  једну породицу расељених лица на територији града Пирота.

На основу дописа Комесаријата за избеглице и миграције Републике
Србије од      октобра 2021.године, град Пирот је конкурисао на јавни позив
Комесаријата за доделу средстава за исплату једнократне новчане помоћи за
куповину лекова за најугроженије породице избеглица и интерно расељених
лица  које  су  смештене  на  територији  града  Пирота.Граду  је  одобрено
400.000,оо  динара  за  ове  намене  у  појединачном  максималном  износу  од
20.000,оо динара по породици. Средства су исплаћена на рачуне корисника
којима је помоћ одобрена.Укупно 20 породица је добило ову помоћ а докази о
наменском утрошку средстава су достављени Комесаријату.

Помоћ од стране Комесаријата у виду  јавне набавке и расподеле
огревног  дрвета  за  зиму  добило  је  12  породица  у  укупној  вредности  од
240.000,оо динара.Свака породица је добила по 3м кубних огревног дрвета.

Комесаријату  за  избеглице  и  миграције  Републике  Србије  су
достављени и спискови избеглих и расељених лица за доделу пакета помоћи
у храни и хигијени за 2021. годину.Пакете је у септембру месецу  добило 30
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најугроженијих породица избеглих  и  интерно расељених лица које живе на
територији града Пирота.

Извршено је и правдање свих утрошених новчаних средстава према
Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије, тако да Град Пирот
у овом тренутку нема ни дуговања ни потраживања преме Комесаријату.

Када  је  у  питању  кадровска  попуњеност,  са  одласком  старог
повереника  у  пензију  Одсек  је  остао  без  повереника  за  избеглице  и
миграције.То  радно  место још увек  није  попуњено одговарајућим кадром,
иако је законска обавеза да локалне самоуправе имају повереника.Ово ствара
одређене  проблеме  у  раду  Одсека,  а  ове  послове  тренутно  обавља,  као
додатни посао, шеф одсека.У Одсеку је тренутно на стручној пракси једно
лице  које  помаже  у  обављању  ових  послова,  али  то  није  трајно
решење.Потребно је ово питање решити у наредном периоду.

Служба  за  борачко-инвалидску  заштиту обавља   послове  поверене  од
стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања  у
складу  са  новим  Законом  о  правима  бораца,  војних  инвалида,  цивилних
инвалида  рата  и  чланова  њихових  породица  („Службени  гласник  РС“
бр.18/2020) који је ступио на снагу 11.марта 2020. године, а примењује се од
1.јануара  2021  године,  као  и  у  складу  са  другим  пратећим  подзаконским
актима из ове области. Доношењем овог закона престали су да важе закони и
подзаконски акти по којима је поступано до дана ступања на снагу овог новог
закона. Спроводећи одредбе Закона из ове области служба се трудила да на
што  ефикаснији  начин  обезбеђује  остваривање  права  бораца,  војних
инвалида и породица палих бораца, као и цивилних инвалида рата. Законом
су  прописана  следећа  права  чије  се  остваривање врши преко ове  службе:
лична  инвалиднина,  породична  инвалиднина  по  умрлом  војном  инвалиду,
породична  инвалиднина  по  палом  борцу,  месечно  новчано  примање,
породични додатак, инвалидски додатак, ортопедски додатак, додатак за негу,
право  на  медицинско-техничко  помагало,  борачки  додатак,  право  на
бесплатну и  повлашћену вожњу,   право на  легитимацију,  помоћ у  случају
смрти војних инвалида,  и друга права.

У току 2021.године Служба за борачко-инвалидску заштиту покренула
је поступак у 225 предмета. По службеној дужности поступак је покренут у
6 предмета, а по захтеву странке решено је 219 предмета. У току извештајног
периода на донета решења у првостепеном поступку  уложене су 3 жалбе на
решења, а поступак по жалби је у току.

Нови Закон о  правима бораца,  војних инвалида,  цивилних инвалида
рата  и  чланова  њихових  породица  („Службени  гласник  РС“  бр.18/2020)
прописује услове за признавање статуса борца и разврставање у категорије
према времену и територији укупног војног ангажовања. Сходно томе у 2021.
години поднето  је 196  захтева  за  покретање поступка  утврђивања статуса
борца, а подношење захтева наставиће се и у 2022. години.
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Нови закон прописује и услове за признавање својства ратног војног
инвалида по основу посттрауматског стресног поремећаја. С обзиро да је ово
нови основ за признавање права поднето је 5 захтева за утврђивање својства
ратног војног инвалида по основу посттрауматског стресног поремећаја.  

У поступку за остваривање права на ортопедска помагала, на основу
налаза и мишљења Првостепене лекарске комисије у Нишу, 2  корисника су
остварила право на ортопедска помагала по раније донетим решењима.  За
сваког корисника ортопедских помагала вођена је евиденција о помагалима
која су издата војном инвалиду. 

У  2021.  години  по  службеној  дужности  спроведен  је  поступак
утврђивања  чињеница  да  ли  је  у  имовинским  и  породичним  приликама
корисника права на месечно новчано примање и породични додатак дошло до
промена  од  утицаја  на  право,  односно  да  ли  постоје  услови  за  даље
остваривање ових права.

Поред вођења управног поступка обављани су и сви остали пратећи
послови у циљу адекватне заштите војних инвалида, породица палих бораца
и цивилних инвалида рата, као што је обилазак старих и болесних корисника
ради спровођења појединих радњи у управном поступку ( нпр. давање изјаве
на  записник,  вршење  увиђаја  на  лицу  места  и  сл.).  У  току  извештајног
периода  оверене  су  војним  инвалидима  књижице  за  повлашћену  вожњу
војних инвалида и издато 48 потврда за различите намене.

Рад  управно-правног  дела  реферата  прати  обрачунско-исплатни  део
Службе за борачко-инвалидску заштиту. Благовремено су обављани послови
везани за исплату примања корисника.  Ликвидирана су, односно извршена
сва донета решења у управном поступку и  извршена је исплата инвалидских
примања.

 За исплату  редовних и заосталих  примања из предходног периода из
буџета Републике Србије за 2021. годину дозначено је 1.063.535,39 динара,
корисницима уплаћено 1.058.535,39 и враћено 5.000,00 динара у републички
буџет, тако да је на дан 31.12.2021. године стање на рачуну било 0 динара.

У  току  2021.  године  редовно  су  ажурирани  подаци  о  корисницима
борачко-инвалидске  заштите  који  се  налазе  у  Јединственој  евиденцији
података  о  корисницима  права  из  области  борачко-инвалидске  заштите
(програм „BorciSrbija“) и подаци базе података јединственог информационо-
исплатног  система.  Обрачун  и  исплате  врши  надлежно  министарство  на
основу података који су унети у  Јединствену евиденцију података.  Налог за
исплату,   такође  кроз  апликацију  Јединствене евиденције података  даје
првостепени орган. Усклађивање примања се врши на месечном нивоу јер је
основица износ просечне месечне зараде без  пореза  и доприноса у РС за
месец  који  два  месеца  претходи  месецу  у  ком  се  остварује  право.  Сва
примања  која  се  исплаћују  месечно  уплаћују  се  директно  на  рачуне
корисника.

Поред ових послова служба је као и ранијих година активно сарађивала
са Удружењем ратних  и мирнодопских војних инвалида, као и са Центром
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министарства одбране  Пирот око прибављања потребне документације за
признавање статуса борца

Како ова служба обавља поверене послове од стране Министарства за
рад, запошљавање, борачка и и социјална питања, у сталном је контакту са
Сектором за борачко-инвалидску заштиту поменутог министарства, са којим
има веома добру сарадњу. 

На  основу  Одлуке  о  утврђивању  категорија  инвалида  који  могу
бесплатно да користе јавна паркиралишта на територији града Пирота донето
је  114 решења  о  признавању  права  на  бесплатно  паркирање  инвалида  и
издато исто толико налепница за означавање возила ове категорије.

Према  службеној  евиденцији,  која  се  води  код  Службе  за  борачко-
инвалидску  заштиту,  на  територији  града  Пирота  има  83  ратних  и
мирнодопских  војних  инвалида,  29  породица  палих  бораца  из  оружаних
акција после 17.августа 1990.године, и 10  породица  умрлих  војних
инвалида  који остварују повластице при плаћању комуналних услуга (рачун
за  изношење  смећа,  рачун  за  воду  и  рачун  за  даљинско  грејање),  као  и
повластице  за  коришћење  базена  (Спортски  центар)  на  основу  Одлуке  о
допунским  мерама  заштите  за  мирнодопске  војне  инвалиде,  ратне  војне
инвалиде и породице палих бораца и умрлих војних инвалида из оружаних
акција после 17.августа 1990.године.

У  Служби  за  борачко-инвалидску  заштиту  раде  2  радника  са
одговарајућом  стручном  спремом,  један  на  управно-правним  и  један  на
обрачунско-исплатним  пословима.  Због  великог  броја  права  из  области
борачко-инвалидске  заштите,  као  и  права  из  области  социјалне  заштите,
служба је  свакодневно радила са странкама у циљу остваривања њихових
права. Све обавезе су извршаване редовно, успешно, у року и без потешкоћа.

ЕУК електричне енергије и заштита права пацијената

         Када су у питању послови заштите права пацијента и стицање статуса
енергетски угрожени купац електричне енергије у организационој јединици
Одсек за социјалну, борачко инвалидску заштиту, избегла и расељена лица,
обављени су следећи послови :

                 У погледу заштите права пацијената за 2021. годину је укупно дато
35 савета  и  то  :   из  члана 29.Право на  поштовање пацијентовог времена.
Поднетих приговора у 2021. години није било.
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               У току календарске године спроведени су првостепни поступци за
доделу државне и градске новчане помоћи  за обнову породичних стамбених
згарада оштећених у поплавама јануара 2021.године.

                Такође води се Централни информациони систем за евиденцију
категорисаних  угоститељских  објеката  при  Министарству  трговине  и
туризма.
                 
                 У складу са Законом о енергетици Р. Србије, Уредбом о енергетски
угроженом купцу електричне енергије Владе Републике Србије, Правилника
о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства,
као  услова  за  стицање  статуса  енергетски  угроженог  купца  ,  Уредбом  о
стандардима и нормативима за планирање, пројектовање,грађење и условима
за  коришћење  и  одржавање  станова  за  социјално  становање  и  Уредбе  о
примањима и приходима који су од утицаја на остваривање права на новчану
социјалну  помоћ,  а  на  основу  поднетих  захтева  у  2021. години  је  донето
укупно 979 решења корисницима који су испунили услове за стицање статуса
енергетски угроженог купца електричне енергије и тиме остварили право на
умањење  месечне обавезе плаћања за утрошену електричну енергију.

         На донета решења у 2021. год.није било поднетих жалби.

        

     Одсек за послове образовања, културе, јавног информисања,  спорта,
удружења грађана и протокол

             

У оквиру рада и инспекцијског надзора просветне инспекције у току
2021.  године  извршене су 43  контроле поступања  установа  у  погледу
придржавања  Закона,  прописа  и  општих  аката  (  ове  контроле  односе  се
искључиво на предмете заведене преко писарнице ). Такође, извршено је и
преко  30 контрола по анонимним усменим пријавама и усменим захтевима
странака.  Извршене контроле односе се на управно правни надзор,  док је
стручно педагошки рад установа у надлежности Министарства просвете тј,
просветних  саветника.  У  2021.г.  просветни  инспектор  учествовао  је  и  у
изради  аката које доносе скупштина и њени органи као и установе ( статути,
правилници, одлуке..).

У погледу испуњености услова за почетак рада установа и извођење
наставе  за  школску  2021/22.  годину,  са  попуњавањем  контролних  листа
Министарства просвете, извршено је 13 општих, редовних контрола. Сви ови
извештаји се  предају  Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Укупно  12 предмета  односило  се  на  предузимање  мера  ради
остваривања права и обавеза ученика, родитеља, наставника, васпитача или
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стручних сарадника и директора. У  5 предмета се приговор односио на рад
директора  школа,  а  била  су  и  3 приговора  на  рад   Школских  одбора.
Сачињена  су  5 извештаја  за  верификацију  нових образовних профила.  На
основу  ових  извештаја  у  свих  5 случајева,  Министарство  је  доставило
позитивна решења. Урађена су и два извештаја за поновну верификацију две
основне школе (  и добијена сагласност Министарства).   Један извештај  је
уређен   о  испуњености  услова  за  отварање  издвојеног  одељења  .  Један
извештај  достављен  је надлежној  инспекцији  Полицијске  управе,  један
извештај  Агенцији  за  борбу  против  корупције,  а  једна  представка
Републичкој  инспекцији  рада.  По  захтеву  МУП-а  урађено  је  и  8  провера
валидности диплома.

У току 2021. године извршена је контрола уписа у први разред у свим
основним и средњим школама, као и контрола уписа у Предшколку установу.
Контрола уписа у основне школе врши се константно од почетка до краја ( 1.
април-1. септембар ), док се контрола уписа у први разред средњих школа
врши се након завешних испита, као и на почетку школске године, у оквиру
редовних инспекцијских надзора. 

У обављању прописаних послова просветна инспекција упућена је на
свакодневну  сарадњу  са  републичком  просветном  инспекцијом.  У  току
прошле године одржано је неколико састанака са  директорима и секретарима
пиротских школа.

Укупан број  предмета у 2021.г. је већи  за 2  него у 2020. години, али
ипак  мањи  у  односу  на  раније  године,  пре  свега  због  короне  и  он-лајн
наставе,али и из разлога што је Законом о инспекцијском надзору и Законом о
просветној  инспекцији  уведено  превентивно  деловње  и  поступање. У
установама  где  су  утврђене   неправилности  у  раду  налагане  су  мере  и
одређивани рокови за поступање по Закона и исправку грешака.                  

Настављена  је  и  релативно  добра  сарадња  са  другим  инспекцијама
(инспекција рада, инспекција за привредни криминал...).

Просветни  инспектор  је  радник  локалне  самоуправе,  а  искључиву
надлежност над његовим радом,  као другостепени орган има Министарство
просвете. 

На основу Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ 51/9, 9/11 и 44/18),
Уредбе  о  средствима  за  подстицање  програма  или  недостајућег  дела
средстава  за  финансирање  програма  од  јавног  интереса  која  реализују
удружења грађана („Сл. гласник РС“ бр. 16/18) и  Одлуке о критеријумима и
поступку  доделе  средстава  из  буџета  града  Пирота  за  финансирање  и
суфинансирање програма од јавног интереса („Сл. лист града Ниша“ 3/19)
током 2021. године реализовани су јавни конкурси.

На  основу  Јавног  конкурса  за  финансирање  програма/пројекта  од
јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета Града
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Пирота у  2021.  години  II бр.  50-487/2020,  укупно  је поднето  52 предлога
пројеката,  а  подржано је  34 пројеката  средствима у  износу  од  8.687.785,4
динара, чија је реализација праћена у току године.  Комисија је одржала осам
седница за  оцену  поднетих  предлога  пројеката.  Сачињен  је  извештај  о
утрошеним  средствима  на  основу  поднетих  наративних  и  финансијских
извештаја удружења грађана чији су пројекти подржани од стране Комисије.

На  основу  Јавног  конкурса  за  финансирање  програма/пројекта  од
јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета Града
Пирота  у области заштите здравља II бр. 50-485/2020,  укупно  је  поднето  2
предлога пројеката који су и подржани у износу од 314.506,6 динара, чија је
реализација праћена на основу извештаја о реализацији пројеката. Комисија
је одржала једну седницу за оцену поднетих предлога пројеката. Сачињен је
извештај  о  утрошеним  средствима  на  основу  поднетих  наративних  и
финансијских  извештаја  удружења  грађана  чији  су  пројекти  подржани  од
стране Комисије.

На  основу  Јавног  конкурса  за  финансирање  програма/пројекта  од
јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета Града
Пирота у области омладинске политике II бр. 50-484/2020, укупно је поднето
5  предлога  пројеката,  а  подржано  је  4  пројекта  средствима  у  износу  од
398.705  динара,  чија  је  реализација  праћена  на  основу  извештаја  о
реализацији пројеката. Комисија је одржала једну седницу за оцену поднетих
предлога пројеката. Сачињен је извештај о утрошеним средствима на основу
поднетих наративних и финансијских извештаја удружења грађана чији су
пројекти подржани од стране Комисије.

На основу Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма/
пројеката за реализацију Локалног плана акције за децу Пирота II бр. 453-
15/2021, укупно је поднето 22 предлога пројеката, а подржана су 18 пројекта
средствима  у  износу  од  2.491.059  динара,  чија  је  реализација  праћена  на
основу  извештаја  о  реализацији  пројеката.  Комисија  је  одржала  једну
седницу за  оцену  поднетих  предлога  пројеката.  Сачињен  је  извештај  о
утрошеним  средствима  на  основу  поднетих  наративних  и  финансијских
извештаја удружења грађана чији су пројекти подржани од стране Комисије.

На основу Закона о црквама и верским заједницама („Сл. Гласник РС“
36/2006)  и  Правилника  о  начину,  поступку  и  критеријумима  за  доделу
средстава црквама и верским заједницама из буџета Града Пирота II бр.  06/2-
2016,  расписан  је  Јавни конкурса  за  финансирање  пројеката верских
заједница  у  2021.  години.  Финансирани  су  радови  на  санацији  и
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реконструкцији  цркава  и  верских  заједница  у  Пироту  у  износу  од
9.000.000,00 динара , чија реализација је праћена на основу и финансијских
извештаја о реализацији.

На основу  Закона о јавном информисању и медијима ( „Сл. Гласник
РС“ бр.83/2014 и  58/2015, 12/2016 – аутентично тумачење)  и Правилника о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања (“Сл.Гласник РС”бр. 16/16, 8/17) спроведен је Јавни позив за
суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног
информисања  II бр.  451-56/2021.  Поднето је  40 пријава,  а у  2021.  години
финансирано је  23 пројекта средствима  у износу од  30.830.000,00 динара ,
чија реализација је праћена на основу наративних и финансијских извештаја
о реализацији.

У сладу са захтевом Министарства за рад ,борачка и социјална питања
достављен је  финансијски  и  наративни извештај  у  вези са  финансирањем
дневних  услуга  у  заједници  које  се  делом  финансирају  наменским
социјалним трансферима  поменутог Министарства, а то су услуге:

- помоћ у кући за одрасла и старија лица коју су су спроводили Црвени
крст и удружење Срцем за наш град

-  дневни  боравак  за  децу  и  младе  са  сметњама  у  развоју  и  лични
пратилац, коју спроводи Удружење за помоћ МНРЛ.

Град  Пирот  је  за  реализацију  редовних  програма  спортских
организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта у јединицама локалне самоуправе определио у буџету Града Пирота за
2021. годину укупна средства у износу од 76.500.000 динара. Финансирано је
53 редовних годишњих програма спортских организација. Пријаве су поднете
на  прописаним обрасцима и  са  потребном документацијом.  Реализација
програма је праћена на основу поднетих кварталних извештаја и завршних
извештаја спортских организација.

Град Пирот је за доделу стипендија талентованим спортистима у 2021.
години  у  оквиру  годишњих  прогама  спортских  организација  у  буџету
определио  износ  од  640.000  динара.  Укупно  поднетих  пријава  за  доделу
стипедија било је 24. На предлог Комисије подржано је 24 предлога за доделу
стипендија талентованим спортистима у укупном износу од 639.000 динара.

У  току  2021.  године  је  одржана  спортска  манифестација  ,,Спортски
изазов“ под покровитељством Олимпијског комитета Србије која је одржана
у оквиру Европске недеље спорта у периоду од 23.09.-30.09.2021. године у
Пироту на Тргу пиротских ослободилаца у термину од 12-13 часова сваког
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дана.  Огранизатор  догађаја  је  био Град  Пирот  у  сарадњи са  Олимписким
комитетом Србије. Ове године манифестација је организована у виду јавних
тренинга и то:
1. Јавни тренинг (гимнастка) - 23.09.2021. год; 
2. Јавни тренинг (рукомет) - 24.09.2021. год; 
3. Јавни тренинг (фудбал) - 25.09.2021. год; 
4. Јавни тренинг (кошарка) - 26.09.2021. год; 
5. Јавни тренинг (бициклизам,стонотенис и карате) - 27.09.2021. год; 
6. Јавни тренинг (ритмичка гиманстика) - 28.09.2021. год; 
7. Јавни тренинг (одбојка) - 29.09.2021. год; 
8. Јавни тренинг (плес и голф) - 30.09.2021. год.
Ове  године  манифестација  није  имала  такмичарски  карактер  због
епидемиолошке ситуације у земљи па је због тога на јавним тренинзима био
ограничен број људи и сви присутни су морали да поштују све прописане
мере заштите.  На јавним часовима су учествовали рекреативци, љубитељи
спорта  и  чланови  спортских  организација,  као  и  сви  остали  случајни
пролазници на  Тргу  који  су  имали прилику  да  се  опробају  у  различитим
вежбама спретности, физичке издржљивости и спортског знања.

На  основу Закона  о  ученичком  и  студентском  стандарду  ( „Сл.
Гласник  РС „ бр.18/2010 и 55/2013 ,  27/2018-др.закон,10/2019)  и Одлуке о
стипендирању и другим  врстама  помоћи студентима  и  стручњацима  са
територије  Града Пирота ( „Службени лист града Ниша“ бр.66/2011, 87/2011,
105/2013  и 1/2017)  Град  Пирот  је  расписао  Конкурс  за  стипендирање  14
студената  за школску 2020/21. годину, који се школују за занимања која су
дефицитарна на основу евиденције Националне службе за запошљавање.

Од укупно 12 пристиглих пријава, 2 су одбачене као неодговарајуће, а
остале су разматране и на основу њих 10  студената је остварило право на
стипендију по Одлуци о додели стипендија за школску 2020/21 годину. 

У  2021.  години  је  настављено  финансирање  24  студената,  који  су
остварили право на стипендију претходних година, тако да је Град Пирот у
2021. години финансирао укупно 34 студената.

Град  Пирот  је  стипендирао  студенте  са  9.000  динара  месечно.
Стипендије  су  исплаћиване у  10 месечних рата,  тако да  је  за  ове  намене
утрошено 3.060.000 динара.

На   основу  Одлуке  о  стипендирању  и  другим   врстама   помоћи
студентима  и  стручњацима  са  територије  Града Пирота ( „Службени лист
града  Ниша“  бр.66/11  )  и  Правилника  о  додели  једнократних  новчаних
помоћи  студентима  и  стручњацима  са  територије  Града  Пирота  бр.  01-
612/167-17  од  06.03.2017,  Град  Пирот  је  расписао  Конкурс  за  доделу
једнократних  новчаних  помоћи  студентима  и  стручњацима  са  територије
града Пирота. За ову намену опредељено је 2.000.000 динара.
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Укупно је 317 студената затражило једнократну новчану помоћ, од тог
броја право на ову помоћ остварило је 298 студената. Због већег броја пријава
за једнократну помоћ у односу на средства опредељена у градском буџету,
износи  дефинисани у  чл.  6.  Правилника  о  додели  једнократних новчаних
помоћи студентима и стручњацима са територије Града Пирота сразмерно су
умањени свим студентима:

-Право на помоћ од 7.000 динара, остварило је 12 студената,  а исплаћен је
умањени износ од 3.199 динара ;
-Право на помоћ од 10.000 динара, остварило је  23 студената,  а исплаћен је
умањени износ од 4.571 динара;
-Право на помоћ од 12.000 динара, остварило је 143 студената, а исплаћен је
умањени износ од 5.485 динара ;
-Право на помоћ од 15.000 динара, остварило је  19 студената,  а исплаћен је
умањени износ од 6.856 динара ;
-Право на помоћ од 20.000 динара, остварило је  99 студената,  а исплаћен је
умањени износ од 9.142 динара ;
-Право на помоћ од 40.000 динара остварило је  2  студента,  а  исплаћен је
умањени износ од 18.284 динара .

 
Што се тиче права на бесплатан превоз деце припремног предшколског

програма  и ученика  у  основним и  средњим  школама  у   2021.  години  су
рађена  решења о  остваривању наведеног  права. Поднето  је  400 захтева  и
донето 376 позитивних решења и то:

ППП – 10 позитивних решења
ОШ   - 175 позитивних решења
СШ   - 191 позитивних решења

Вршена је и месечна контрола спискова деце припремног предшколског
програма, ученика и запослених у основним и средњим школама,  које школе
и Предшколска установа достављају Одељењу за ванпривредне делатности, а
у смислу поштовања Одлуке о регулисању обезбеђења средстава за превоз и
учешћа Града Пирота у трошковима превоза деце припремног предшколског
програма и ученика и запослених у основним и средњим школама, Одлуке о
мрежи предшколских установа на територији града Пирота и Одлуке о мрежи
основних школа на територији града Пирота.

Што се тиче права на бесплатне ужине  за школску 2021/2022 годину
поднето је 454 захтева, по којима је донето 453 позитивних и једно негативно
решење и то право остварено је по следећим основима:

- Корисници ЦСР …...................263
- Треће дете у породици …........136
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- Деца са сметњама у развоју …..........44
- право на још једну ужину у току дана деци са сметњама у развоју на

продуженом боравку у ШОСО Младост – 10 

Вршено је месечно прикупљање спискова и контрола  броја потребних
бесплатних  ужина  у  основним  школама,  које  су  ове  установе  дужне  да
доставе  Одељењу  за  ванпривредне  делатности,  односно  Одсеку  за
образовање  и  месечно  достављање  обједињеног  списка  продавцу  ужина,
односно ,,Мармил" д.о.о са којим је Град Пирот закључио уговор о набавци
ужина.  У  складу  са  Уговором  о  набавци  бесплатних  ужина  продавац
доставља  месечни  извештај  о  испорученом  броју  ужина  који  се  такође
контролише. 

Извршени су послови  издавања уверења о  просечним приходима  у
породици ученика  и  студената,  ради  спровођење Конкурса  Министарства
просвете,  науке  и  технолошког  развоја за смештај  ученика  у  интернате,
студената у домове, доделу ученичких стипендија и студентских кредита. Од
расписивања  конкурса  у 2021.  години обрађени  су  следећи  захтеви  за
издавање уверења о просечним приходима по члану домаћинства: 

- 65 захтева за издавање потврде о просечним приходима за смештај
ученика у интернате и домове

- 163 захтева за издавање потврде о просечним приходима за смештај
студената у домове

- 117 захтева  за  издавање  потврде  о  просечним  приходима  за
студентске кредите

- 8  захтева за издавање потврде о просечним приходима за умањење
школарине на факултету

- 1 захтева за издавање потврде о просечним приходима за студентске
стипендије у иностранству

- 238 захтева  за  издавање  потврде  о  просечним  приходима  за
ученичке  стипендије  укључујући  и  стипендије  за  ученике  ромске
националности

Извршена је провера и урађени спискови ученика за упис у први
разред и похађање  припремног предшколског програма, пред полазак деце у
школу  и  послати  свим  школама,  вртићу  и  Медицинском  центру  на  даљу
надлежност.  На основу извода из матичне књиге рођених утврђено је да 438
детета испуњава услов за упис у припремни предшколски програм, а 403 детета
за упис у први разред у новој школској години. Сачињени су спискови ученика
који  не  похађају  наставу  због  одласка  у  иностранство  (16 ученика)  и  оних
ученика који су променили место боравишта или су раније пошли у школу (19).
Због непохађања или  делимичног непохађања наставе након обраде предмета
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поднете су 3 пријаве за 7 детета Органу за прекршаје за покретање прекршајног
поступка. Урађен је и годишњи свеобухватни извештај о броју ученика, разреда,
наставног  и  ванаставног  особља  по  школама  и  вртићу  са  свим  потребним
списковима и евиденцијама за школску 2021/22 годину и достављен надлежним
службама  на  увид. Урађен  је  извештај  о  свим  профилима  у  школама  на
територији града Пирота.

И ове године, извршени су послови око расписивања Јавног позива за
доделу годишњих градских признања  “28. децембар” и доделу признања у
области образовања “Свети Сава” у роковима који су прописани. 

Комисија  за  доделу  Јавних  признања“28.  Децембар” за  2020.годину
примила је укупно 6 предлога:

-2 предлога за признање “28. децембар”  
- 2 предлога за признање “28. децембар” - Посебно признање  
- 1 предлог за признање“Почасни грађанин града Пирота” и                 

               - 1 предлога за признање “Заслужни грађанин града Пирота.

Од  пристиглих  предлога  Комисија  је  доделила 2  признања  и  1
захвалницу, а  2 предлога за признања “Почасни и  Заслужни грађанин града
Пирота” нису подржана нити послата Скупштини града на разматрање.

 

Комплетна  израда  признања,  плакета  и  шустикли  са  грбом  града
Пирота урађена су правовремено и предата на уручење.

Комисији  за  доделу  признања  у  области  образовања  “Свети
Сава”достављено је укупно 21 предлог и то: 

- 14 предлога за признања са златником и сребрњаком и
-  6 предлога за признање са Дипломом
-  1 предлог упућен Комисији за јавна признања.

Након разматрања предлога Комисија је донела одлуку да се додели:
- 5 признања са златником

       - 5 признања са сребрњаком и
- 6 диплома.

Комплетна израда признања, златника, сребрњака и шустикли са грбом
града Пирота урађена су правовремено и предата на уручење.

 

У току године извршене су  различите  набавке и издавање потребног
материјала и производа за потребе Протокола Градске управе и идејне израде
протоколарних предмета.  

18



Послови  пријема,  слања,  припреме  и  обраде  електронске  поште  за
потребе  кабинета  градоначелника,  резултирали  су  пријемом  обрадом  и
селекцијом  око 3000 електронских порука а  обрађено је  и одаслато  преко
1000.  Кабинет  градоначелника  је  свакодневно  обавештаван  о  садржају  и
обавезама које произилазе из ових контаката, а по његовом налогу је вршена
даља електронска обрада и комуникација. У току године преведен је и велики
број  (енглеско  –  српски  и  обрнуто)  разних  текстова,  дописа,  позива,
упитника, агенди, уговора, пријавних формулара. Такође, за потребе локалне
самоуправе  као  учесника  у  пројекту,  превођени  су  квартални  наративни
извештаји о реализацији пројекта „Early learning Centre for Roma”.

Динамика  и  пословање  органа  локалне  самоуправе   резултира  и
бројним активностима и специфичним пословима у овом Одсеку, као што су:

- Организација већих састанака у Градској управи (припрема и провера
простора за одржавање састанка, дочек и упућивање делегација) у сарадњи са
административним секретаром градоначелника.

- Континуирана сарадња са Канцеларијом за локални економски развој
у  смислу  превођења  на  енглески  одређених  докумената  и  контроле  већ
преведених докумената из пројектних активности Града Пирота у програму
прекограничне сарадње. 

-Редовна  комуникација,  углавном  електронска,  са  Сталном
конференцијом општина и градова и са НАЛЕД-ом. Преписка и комуникација
са  СКГО је  интензивна  током читаве  године  (материјали  за  разне  одборе
СКГО-а, седнице председништва, анкете и упитници...).

Град  Пирот  је  члан  Међународне  мреже  Мишелинових  градова  од
њеног  оснивања,  тако  да  се  током  целе  године  одржава  комуникација  са
Секретаријатом  INMC-а  (Међународне  мреже  Мишелинових  градова).
Организоване су седнице Скупштине  INMC-а, вебинари и онлајн састанци,
вршена је размена информација и одржаван контакт са Мрежом, на енглеском
језику.

Такође,  градоначелник  је  члан  Конгреса  за  мониторинг  локалних  и
регионалних власти Европе, па у вези са овим на нивоу године обавља се
електронска комуникација са актерима.

За  потребе  помоћника  градоначелника  и  градских  функционера,  по
потреби,  вршена је  комуникација  са установама културе,  школама,  јавним
предузећима у  смислу  размене  и  достављања  података  и  обавештавања  о
актуелностима.

Што се тиче протоколарних послова, обављани су уобичајени - стални
послови,  послови  везани  за  доласке  представника  Владе  РС,  делегација,
организација и група:
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- Полагањем цвећа и венаца и јавним часом из историје,  у суботу, 13. марта
2021.  године Град Пирот  је  обележио 78. годишњицу страдања пиротских
Јевреја
-  24. марта 2021. године одата је  почаст полагањем цвећа и венаца  нашим
суграђанима погинулим у ратовима од 1990 до 1999 године и свим жртвама
НАТО агресије у Србији
 - 14. априла 2021. год. организована је сусрет градоначелника и министарке
заштите животне средине Ирене Вујовић и обилазак радова на постројењу за
секундарну сепарацију отпада на Регионалној депонији Пирот
-  16.  јуна  2021.  год.  реализована  је  посета  Њ.Е.  господин  Кун  Адама,
амбасадора Краљевине Белгије
-   2.  септембра  2021.  год.  реализована  је  посета  Њ.Е.  господина  Јахела
Вилана, амбасадора Израела са сарадницима
-  7.  септембра  2021.  год.  реализована  је  посета  Њ.Е.  господина  Дамјана
Берганта,  амбасадора  Словеније,  господина Дејан  Владић,  министра
саветника, господина Сречка Оцвирка, председник општине Севница). 
-  17.  септембар  -  наша  служба  је  организационо и  логистички  испратила
традиционалну манифестацију одавања почасти српским и грчким војницима
страдалим у Првом светском рату.  Том приликом остварена је  сарадња са
Амбасадом Републике Грчке и Министарством рада и социјалне политике РС.
У  припремном  делу  манифестације  сарађивали  смо  интензивно  са  ЈП
„Комуналац“ око чишћења и радова на припреми локалитета за одржавање
манифестације. У оквиру припреме ове манифестације остварена је редовна
и одлична  сарадња са  Канцеларијом војног  изасланика  Грчке.  Са  Војском
Србије настављена је такође традиционално добра сарадња у припреми за
ово дешавање.
- У оквиру припреме прославе Дана града, организована је и одрађена додела
градских  признања  на  Свечаној  седници  Скупштине  града,  јер  је  због
епидемиолошке ситуације изостала организација Свечане академије.
-  Традиционално,   одржан  је  помен и  одавање почасти  на гробу капетана
Карановића  у  манастиру  Свети  Ђорђе  у  Темској  и  палим  борцима  на
споменику у Тијабари. 

-  Током  целе  године  упућивани  су  поштански  телеграми  углавном  у  име
градоначелника (форма честитке поводом значајних јубилеја, годишњица и
манифестација). 

- Преко ове службе врши се скоро сва комуникација са локалним медијима у
смислу заказивања и обавештавања о терминима и темама конференција за
новинаре,  а  у  сарадњи  са  административним  секретаром  председника
општине. И ове године остварена је значајна сарадња са колегама из других
служби  у  том  смислу  што  је  већина  саопштења  за  јавност  упућивана  са
електронске  адресе  наше  службе.  Комуникација  са  медијима  обављана  је
путем електронске поште и телефонским контактима.
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-  Слањем  саопштења  за  јавност  благовремено  су  обавештавани  локални
медији и дописници о активностима градоначелника током његовог активног
учешћа на састанцима и конференцијама ван Пирота. 

   - Свакодневно су прегледаване објаве о Градској управи Пирот и активностима
локалне самоуправе на интернет порталима медија у циљу одабира битних
информација  и  слања  истих  нашој  служби за  пласирање на  званичну веб
страницу Града Пирота. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

    Пирот ,                                                                             Н А Ч Е Л Н И К
20.01.2022.год.                                                                        Сава Костић
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