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           Република Србија 

ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ 

        Број:924-01-15/2015-01 

      Дана: 14.01.2015.године 

                В Р А Њ Е 

 

 ИЗВЕШТАЈ 

О РАДУ  САВЕТА УПРАВНОГ ОКРУГА  ЗА ПЧИЊСКИ УПРАВНИ 

ОКРУГ  ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
  Уредбом о начину рада Савета управног округа (,,Службени гласника РС,, број 

15/2006) уређен је начин рада Савета управног округа. Савет управног округа усклађује 

односе окружних подручних јединица министарстава и општина с подручја управног округа 

и даје предлоге за побољшање рада управног округа и окружних подручних јединица које 

органи државне управе имају на подручју округа. 

 

                Савет управног округа за Пчињски управни округ чине начелник Пчињског 

управног округа, градоначелник  Града Врања, председник Градске општине Врањска Бања 

и председници општина са територије округа (Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, 

Бујановац, Трговиште и Прешево).  

 

                Савет управног округа за Пчињски управни округ донео је Правилник о раду 

Савета управног округа број: 924-01-34/2006-01 дана 31.03.2006.године. 

 

               У 2014.години заказанo је и одржано пет седница Савета управног округа.  

 

Прва седница Савета управног округа 

 

              Прва седница Савета управног округа одржана је 24.01.2014.године у кабинету 

начелника Округа.                  

             За седницу је предложен  и усвојен следећи дневни ред: 

            1.Разматрање предлога Министарства правде и државне управе и Kанцеларије за 

Косово и Метохију о организовању помоћи за школе у српским општинама на Косову. 

            2.Текућа питања. 

                 

                На основу поднетих извештаја и вођених дискусија на самој седници усвојени су 

следећи закључци 

З а к љ у ч ц и 

 

1. Присутни чланови Савета управног округа предлажу да се обавеже руководство  

локалних самоуправа да на својим градским/општинским већима донесу одговарајуће 

одлуке о издвајању новчане помоћи за школе на Косову и Метохији. Предложено је да се 

издвоје новчане помоћи у следећим износима: 
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- Град Врање и општина Врањска Бања - 300.000,00 динара;  

- Општина Сурдулица  - 100.000,00 динара; 

- Општина Владичин Хан - 100.000,00 динара; 

- Општина Босилеград - 100.000,00 динара; 

- Општина Трговиште - 100.000,00 динара. 

 

2. Задужују се градоначелник/председници општина да на органима управљања  

локалних самоуправа размотре могућност директног повезивања са неком општином са 

територије Косова и Метохије  да се договоре о изналажењу могућности за сарадњу. 

  

Друга седница Савета управног округа 

 

                Друга седница Савета управног округа одржана је 25.03.2014. године у кабинету 

начелника Округа. 

                  За седницу је предложен и усвојен следећи дневни ред: 

             1. Информација о програмима комуналне изградње. 

             2. Информација о акцији помоћи школама на Косову и Метохији. 

             3. Разно. 

             

              На основу вођених дискусија на самој седници усвојени су следећи: 

 

З а к љ у ч ц и 

 

1. Да се у општини Бујановац омогући изградња трансфер станице ради  

припремних радњи за рациклажу отпада. 

 

2. Да општина Владичин Хан заврши пројекат око водоснабдевања са бране  

,,Првонек,, и пут од Џепа до села Мањак. 

 

3. На претходној седници Савета градоначелник/председници општина су били  

задужени да на органима управљања локалних самоуправа размотре могућност директног 

повезивања са неком општином са територије Косова и да се договоре о изналажењу 

могућности за сарадњу. Неке од општина су испоштовале договор и пружиле помоћ 

школама на КиМ. 

                     

Трећа седница Савета управног округа 

 

              Трећа седница Савета управног округа одржана је 28.06.2014.године . 

              За седницу је предложена једна тачка дневног реда:               

             1. Информација о стању у привреди Пчињског управног округа с посебним  

освртом на компанију ,,Симпо,,а.д. 

Донети су следећи: 

З а к љ у ч ц и 

 

1. Констатује се, да је привредна активности и број незапослених становника  

Пчињског округа алармантна, са тенденцијом даљег погоршања, због проблема у пословању 

,,Јумка,, и ,,Симпа,, и осталих предузећа. 

2. Надлежни органи локалне самоуправе Пчињског округа, у  сарадњи са   
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републичким органима и организацијама, предузеће  све мере и активности на очувању 

постојећих прозводних погона и броја запослених и стварању услова за отварање нових 

радних места у складу са напорима Владе РС. 

3. Локалне самоуправе Пчињског округа подржавају напоре руководства  

Симпа, да регулисањем односа са државом, кроз већ договорене поступке и одлуке Владе 

РС, створе услове за наставак производње и одрживог пословања, као једног од битних 

услова за одрживост jуга Србије. 

4. Пчињски округ, са већ израђеним Симповим производним погонима у  

области дрвне индустрије и заокруженим системом производње, отвара могућност за даљи 

производни развој и даље инвестиције, те се даје подршка напорима руководства Симпа, да 

већ завршене пројекте у области развоја дрвне индустрије спроведе на територији Пчињског 

округа. 

5. Као председници локалних самоуправа Пчињског округа желимо да  

укажемо на несагледиве последице које би се догодиле ако ,,Симпо,, дефинитивно престане 

са радом. Социјални потреси могли би да угрозе опстанак целог југа Србије. Зато апелујемо 

на све носиоце државне власти да пруже адекватну помоћ, да се реализују договори са 

стратешким партнером и консолидује пословање компаније ,,Симпо,,а.д. 

 

Четврта седница Савета управног округа 

 

 Четврта седница Савета управног округа одржана је дана 29.06.2014. године у  

Општини Сурдулица. 

 

            1.Извештај о ванредној ситуацији. 

            2.Реализација комуналног програма. 

            3. Разно. 

 

Пета седница Савета управног округа 

 

                 Пета седница Савета управног округа одржана је седница 25.09.2014.године .  

                 За седницу је предложен и усвојен следећи дневни ред: 

1. Извештај о приходима и расходима у 2014.години. 

2. Усклађивање бројног стања запослених. 

3. Разно. 

 

                    Председник општине  Босилеград,  Владимир Захаријев је уредно доставио 

писмено образложење, да није у могућности да присуствује седници због раније заказаних 

обавеза. 

                   Позив за Пету седница Савета управног округа, прослеђен је свим 

председницима општина 04.09.2014.године. Председници општина су контактирани 

22.09.2014.године и телефоном, ради провере дали ће присуствовати седници. Што значи да 

су сви уредно позвани писмено преко поште и усмено преко телефона, али се горе наведени 

нису одазвали да присуствују седници. 

                   Желимо да нагласимо да је пета седница Савета управног округа одржана само 

са два члана Савета управног округа. 

                                                                                                           НАЧЕЛНИК   

                                                                                               ПЧИЊСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 

  Славиша Булатовић дипл.правник 


