
Поштовани председниче Скупштине, поштовани 
одборници, хвала на указаном поверењу да будем кандидат за 
првог градоначелника Пирота.

Пирот се у протеклом периоду развијао на свим пољима, а 
то доказује и формално признање Владе Србије кроз добијање 
статуса града. Очекујем да у наредном периоду Пирот буде 
центар који ће носити развој овог дела југоисточне Србије.

Желим да вам представим основне тачке развојне политике 
за следећи мандат, то су:

 1. Инфраструктура

 2. Привреда и запошљавање

 3. Прекогранични пројекти и сарадња са Владом

 4. Пољопривреда

 5. Туризам

 6. Образовање

 7. Здравство и социјална заштита

 8. Култура

 9. Спорт и млади

 10. HBO и медији



 1. Инфраструктура : 

У протеклом периоду највеће инфраструктурне проблеме 
града смо решили. Грађани Пирота добили су: Спортску халу, 
нови Омладински стадион, базен Сењак, мост на Другом рингу, 
нови мали мост, реконструисану Газелу, енергану Сењак, ново 
шеталиште на кеју, многе паркове и дечија игралишта, нове 
путеве, нову водоводну мрежу и тд.
           У даљем периоду тако треба наставити. Бавићемо се 
проблемима малих људи. Желимо да омогућимо људима асфалт 
до сваке куће, асфалт до сваког села, побољшану градску расвету, 
све тротоаре уређене и реконструисане, тврђава Кале ће поново 
бити заштитни знак града. Радићемо боље са месним 
заједницама како градским и приградским, тако и сеоским. 
Радићемо на изградњи ППОВ како би били први град у Србији са 
решеним еколошким проблемима на европски начин. 
Основаћемо Фонд за енергетску ефикасност из кога ћемо 
помагати обнову фасада и замену столарије јавних објеката, 
зграда и индивидуалних кућа. Ниво јавно комуналних услуга у 
граду мора остати на много бољим нивоу него што је то просек у 
Србији. Јавна предузећа морају да наставе да улажу у развој 
својих система, да наставе позитивно да послују, уз социјално 
одрживе цене својих услуга. Настављамо са уједначеним 
комуналним опремањем свих делова града и села као услов за 
бољи живот и долазак нових инвестиција.

Пирот је носиоц националног и регионалног сертификата 
као град са позитивним пословним окружењем и ефикасном 
градском администрацијом. Сви инвеститори су добродошли у 
Пирот, а због тога што је слободно земљиште у индустријској 
зони коју смо у протеклом периоду формирали распродато,

2.   Привреда и запошљавање: 



потребно је ући у нови циклус откупа земљишта, проширење 
постојеће индустријске зоне и формирање индустријских зона на 
новим локацијама. Наставићемо партнерски однос са Слободном 
зоном Пирот у којој тренутно ради преко 5.500 радника у 15 
производних фирми и око 100 трговинских кроз пружање нових 
прогодности за пословање и кроз изградњу пројеката 
транспортно логистичког центра који је међу најбоље оцењеним 
пројектима из ове области у нашој земљи. Наставићемо са 
унапређењем инвестиционе климе и кроз формирање Фонда за 
развој предузетништва који треба да подржи самозапошљавање 
и подстакне развој постојећег бизниса. Пирот треба да искористи 
присуство велике мултинационалне компаније – Michelin – како 
за привлачење нових инвеститора, тако и за развој пратећег 
сектора који опслужује привредне активности у Michelinu. Са  
Michelinоm се припрема сет мера за развој МСП и предузетника.

Посебну пажњу ћемо поклонити младим предузетницима 
и развоју IT сектора за  које спремамо посебне погодности. 
Имамо инкубатор за услужне делатности – то је ЗИП  центар, 
хоћемо да направимо и инкубатор за производне активности и  IT  
инкубатор. Циљ нам је да  Пирот буде просперитетан град који 
даје нове перспективе и пружа нове могућности. 

Пирот је лидер у прекограничној сарадњи и коришћењу 
европских фондова. До сада смо у оквиру прекограничне 
сарадње реализовали 11 пројеката укупне вредности преко два 
милиона еура, поред тога заједно са ЕУ, Владом Србије и другим 
донаторима реализовали смо пројекте вредне више десетина 
милиона еура (спортска хала, базен, мост на II рингу, депонија, 
индустријска зона,  КFW програм топлификације и побољшања 
водоснабдевања, пројекти из НИП – а и тд.) 
             Желимо да наставимо са успешним обезбеђивањем новца 
за наше пројекте из ових извора, а мимо градског буџета.

3. Прекогранични пројекти и сарадња са Владом Србије 



 Тренутно је девет пројеката на оцени код фондова прекограничне 
сарадње, три пројеката у министарству привреде Владе Србије и 
неколико пројеката су у фази реализације са страним донаторима 
(објекат за НВО са америчком војском , реновирање техничке 
школе, са Светском банком, увођење SKADA система у водоводу 
и топлани са KFW – ом и тд.). Пирот наставља са подршком 
европским интеграцијама, регионалној и прекограничној 
сарадњи и раду Еврорегиона Нишава и европских партнерстава.

Фонд за развој пољопривреде је већ сада велика подршка и 
ослонац за развој и јачање пољопривредне производње људима 
који свој приход траже у овој области. Пољопривреда је некима 
допунска делатност, али многима је већ сада основна делатност. 
Циљ је да са садашњих 50 мил. дин.  Фонд у догледно време 
достигне цифру од 100 мил. дин, да се помогну и субвенционишу 
сви видови пољопривредне производње за које постоји 
интересовање, као и да се успостави сарадња са великим 
прерађивачима и откупљивачима како би произвођачи имали 
сигуран пласман својих производа. Поред традиционално 
развијеног сточарства, које треба још више унапредити, желимо 
да подстакнемо и развој воћарства и повртарства као 
продуктивнијих грана пољопривреде од ратарства. Желимо да 
подржимо удруживање пољопривредника и кооперативе, да 
искористимо брендове као што су пиротски качкаваљ, сир, јагње, 
пеглана кобасица, да људи од тога имају повећану економску 
корист. Наставићемо са стручним усавршавањем и едукационим 
екскурзијама за пољопривреднике у иностранству. Рачунамо на 
сарадњу са министарством пољопривреде, као и на бољем 
инфраструктурном опремању села, на уређењу атарских путева, 
на подизању квалитета живота у нашим селима.

Наш циљ је: на селу живи – заради на њиви.

 4. Пољопривреда 



 5. Туризам 

6. Образовање 

Туризам као нова шанса града добија на значају. 
Транзитни туризам, гастрономски туризам, Стара планина са 
својим лепотама, развој угоститељскох објеката, категоризација 
приватног смештаја и прекогранично умрежавање, верски и 
адреналински   туризам. Све су ово активности које треба да нас 
доведу до циља: Пирот – спортско – туристичко – рекреативни 
центар југоистока Србије.

ТОП кроз сарадњу са свим институцијама и 
појединцима у Пироту и ван Пирота и Србије, кроз наступ на 
сајмовима у земљи и иностранству (кроз организацију сајма 
пеглане кобасице, Фестивала сира, јагњијаде, Фестивала 
старопланинске хране, организовањем понуде многобројним и 
свакодневним гостима из Бугарске) је кровна организација која 
треба да оствари зацртане циљеве.

Наш циљ је да сва деца похађају вртиће који су добро 
опремљени, да млади иду у савремене школе и да имају све 
услове за образовање. Локална самоуправа издваја преко 340 
мил. динара за предшколско, основно и средње образовање што је 
гарант одличне подршке овом сектору. Циљ нам је да наставимо 
да реконстуишемо постојеће објекте, са саградимо нови вртић у 
граду и да побољшавамо услове у којима деца и наставници раде, 
како у граду тако и у селима. Циљ нам је да наставимко са 
подршком талентованој деци која се такмиче, као и да 
подржавамо стручно усавршавање наставника.



7. Здравство и социјална заштита

8.  Култура 

Град води рачуна о примарној здравсвеној заштити и Дому 
здравља. Све амбуланте у граду су обновљене и добро опремљене 
медицинском и немедицинском опремом. Желимо да и даље 
унапређујемо бригу о здрављу наших људи кроз улагање у 
објекте и опрему. Свесни смо проблема зграде Хитне помоћи и 
настојаћемо да изнађемо решење. Наш циљ је свеукупно јачање 
здравственог система и ширење мреже јединица примарне 
здравствене заштите.
         И поред развојних активности несмемо да заборавимо 
сиромашне и социјално угрожене групе људи. Из буџета се 
издваја накнада за прво дете, за незапослене мајке, за треће дете у 
породици, за бесплатне ужине и уџбенике, за народну кухињу, за 
допунску социјалну заштиту, што је укупно преко 56 мил. динара 
за ову годину.
     Желимо да подржимо све видове превенције ризичног 
понашања младих људи кроз перманентну едукацију и 
саветовалиште за младе. Пошто се као проблем појављује кадар 
како по броју тако и по специјализацији,  то је проблем у 
надлежности министарства, одвојићемо средства за неопходне 
специјализације као и подршку стручном усавршавању 
постојећег кадра.
      У наредном периоду, ако буџет то дозволи радићемо на 
осмишљавању нових мера социјане политике.

Град не чине само улице, паркови и радна места, град чине 
институције културе и културна, спортска и туристичка понуда. 
Трудили смо се, а тако ћемо и наставити да пироћанци током целе 
године имају а нарочито током лета разноврсну културну понуду 
кроз концерте, биоскопске и позоришне представе (домаће и 
гостујуће), књижевне вечери, међународни фолк фестивал и 
друге догађаје на разним локацијама у граду.



Омогућили смо појединцима и организацијама да путем 
конкурса и пројектног финансирања учествују у креирању 
културне понуде. Ове године за развој културе и функционисање 
установа културе је издвојено преко 140 мил. динара.

Салу Дома културе смо реновирали, Дом војске смо од 
војске купили, а очекује нас реновирање и ове сале и целог 
објекта у наредном периоду где је смештена Библиотека и 
Галерија, па ће поред њих и Позориште добити боље услове за 
рад. Имамо нов савремени Архив али и за Архив и за Музеј 
имамо план за проширење и изградњу недостајућег простора.

Наш циљ је да млади у Пироту буду срећни и задовољни својим 
градом, да се активно баве рекреативним, аматерским и 
професионалним спортом, да имају све  услове за правилан 
развој и одрастање. Издваја се новац за студентске и спортске 
стипендије и реализују пројекати ЛПА.
        Пирот је значајно унапредио спортску инфаструктуру. 
Створили смо услове за егзистенцију сваког постојећег спорта. 
Добили смо поверење да 2020. године организујемо Државну 
школску олимпијаду. Очекује се преко 7.500 учесника и од сутра 
ћемо почети припрему за тај догађај. То ће 2020. године бити 
најмасовнији спортски догађај у Србији и Пирот ће га дочекати 
спреман са спортски објектима, смештајним капацитетима, 
културном, туристичком и угоститељском понудом. Ове године 
смо за спорт издвојили 58 мил. динара а желимо да то повећамо у 
наредном периоду.

Наш циљ је Пирот – град младих, Пирот – град по мери 
деце!

9. Спорт и млади 



10. Медији и НВО 

Медији су у нашој држави претрпели власничку 
трансформацију и по директивама ЕУ, сви видови државе, 
укључујући и локалну самоуправу су изашли из власништва у 
медијима. На жалост то је у Пироту довело до гашења Радио 
Пирота, али су други медији опстали. Иако су и даље у тешком 
положају они су врло важни за наш град, пре свега због општег 
правовременог и истинитог информисања. Ове године је за 
пројекте из ове области издвојено 22 мил. динара и локална 
самоуправа ће наставити и даље  са подршком медијима преко 
пројектног финансирања.
              Сарадња са невладиним сектором је такође важна за 
нашу локалну самоуправу. Како због веће транспарентности у 
раду, тако и због финансирања ширег и разноврснијех круга  
пројеката који нису директно у фокусу и надлежности локалне 
самоуправе .
              Пирот је одавно увео пројектно финансирање НВО 
путем отворених јавних конкурса. Ове године смо за ове намене 
издвојили преко 9 мил. динара, а са таквом праксом ћемо 
наставити и на даље.
            Овде треба истаћи и одличну сарадњу са Српском 
православном црквом на обнови црквених објеката што утиче на 
повратак нашој вери и традицији, али и на побољшање услова за 
верски туризам. Циљ нам је да обновимо све цркве на територији 
града и да се уз  обнову објеката и духовно обновимо као људи.

Поштовани одборници,
Хвала вам на пажњи и стрпљењу.

Надам се да ћемо заједно реализовати овај програм, а отворен сам 
за све ваше сугестије и предлоге.

Хвала. 
 Мр Владан Васић
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