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1. УВОД 

 

Пирот је град у Пиротском управном округу. Пиротски округ се налази у југоисточном  делу Србије, 

а седиште округа је град Пирот. Поред Пирота, Пиротски округ чине и општине Бабушница, Бела 

Паланка и Димитровград. Површина округа је 2.761 km², а број становника је 83.699. 

 

                         Графикон 1 Број становника у општинама Пиротског округа, (процена) 2019. година 
 

 

Извор: РЗС, Публикација Општине и региони у Републици Србији, 2020. 
 

Град Пирот је привредно, културно и адмнистративно седиште Пиротског округа. Данашњи Пирот 

се простире на површини од укупно 1.232 km² и по површини се налази на трећем месту у 

Републици Србији. Територија Пирота поред градског језгра, обухвата још 71 насељенo местo. 

Налази се у пограничном простору Републике Србије према Бугарској, на значајној међународној 

саобраћајници Коридору 10 која повезује Европу са Азијом, у историји познатој као „Via militaris”. 

Граничи се са Републиком Бугарском и општинама: Бабушница, Бела Паланка, Димитровград и 

Књажевац.  

Пирот је добио статус града 2016. године. 

Према степену развијености јединица локалних самоуправа спада у II групу. 

Процењен број становника у Пироту је 53.824 . 

Густина насељености је око 44 становника по km². 
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Табела 1 Основни подаци о граду и округу (површина и становништво), 2019. година 
 

  

Површина 
km2 

Удео у укупној површини (%) Број 
становника 
(процена 

30.06.2019.) 

Удео у укупном броју 
становника (%) 

 
Густина 

насељености                  
брoj 

становника 
по km2 

Пирот Округ Србија Пирот Округ Србија 

    Пирот 1.232 100 44,62 1,39 53.824 100  64,3 0,77 
 

44 

Пиротски 
округ   

2.761 / 100 3,12 
83.699 

 / 100  1,21 
 

30 

Србија 88.499 / / 100 6.945.235  /  / 100 
 
/ 

Извор: РЗC, Публикација Општине и региони у Републици Србији, 2020. 
 

 
Графикон 2. Површина у km2 

 

 
 

Извор: РЗC, Публикација Општине и региони у Републици Србији, 2020. 
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2. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
 

2.1. Географски положај (локација) 

 

Град Пирот захвата југоисточни део Србије. Налази се у горњем Понишављу на 43˚09'11'' северне 

географске ширине и 22˚35'10'' источне географске дужине, у пространој котлини у подножју Старе 

планине, на надморској висини од 368 метара. Територија града је подељена на три рејона: 

планински, брдски и равничарски. Планински обухвата 40% од укупне површине, а брдски и 

равничарски по 30% од укупне површине. Шуме се налазе на око 34% укупне територије, а значајни 

природни ресурси су ливаде, пашњаци, језера, чиста питка вода, ендемске биљке. Град Пирот 

лежи у средини пиротске котлине, на левој и десној обали Нишаве. Пиротска котлина је са северне 

и североисточне  стране оивична огранцима Старе планине, највеће планине у Србији са врхом 

Миџором од 2.169 метара надморске висине, који је уједно и државна граница између Србије и 

Бугарске. Јужни обод пиротске котлине чине огранци Влашке планине у чијем јужном делу је река 

Јерма усекла веома живописну композитну долину. Западни део котлине чине огранци Суве 

планине, која почиње код Пирота Белавом, преко чијих превоја на југозападу пролази асфалтни 

пут који преко Бабушнице, Власотинца и Лесковца води до јужног Поморавља. На северу се 

пиротска котлина сужава и чини уску долину Нишаве између огранака Суве и Сврљишких планина. 

 

Пирот је од Београда удаљен 330 km, од Ниша 75 km, од Европске Уније (државна граница са 

Бугарском) 36 km, од Софије 70 km. 

 

Слика 1 Географски положај Пирота  

 
Извор: Градска управа Пирот 
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Геостратешки положај Пирота је веома повољан. Постоји неколико чинилаца који Пирот 

позиционирају на веома високом месту на мапи Србије када говоримо о потенцијалима за стране 

и домаће инвестиције. Наиме, Пирот се налази у самом средишту Балкана, на пола пута између 

Ниша и Софије, на међународном путу за Блиски и Средњи исток. Пирот карактерише добра 

повезаност путном и железничком мрежом: Коридор 10, међународни пут Е-80 и магистрални пут 

М-9; електрифицирана железничка пруга Ниш–Пирот–Софија (огранак пружног правца 

Будимпешта–Београд–Скопље–Атина, као и правца Љубљана–Загреб–Београд–Скопље–Атина). 

Међународни аеродроми Ниш и Софија су удаљени од Пирота по 70 km. 

 
2.2. Општи подаци 
 

На територији Пирота налази се 72 насеља.  

 

Табела 2 Општи подаци о насељима и катастарским општинама 
 

 Град Округ 

Број насеља 72 214 

Број градских насеља 1 4 

Број осталих насеља 71 210 

Број катастарских општина 74 216 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, 2011. 

 

Табела 3 Подаци о насељима (тип насеља, број становника), 2011. година 
 

Редни број Насељено место Тип насеља 
градско/остало 

Број становника Удео у укупном броју 
становника (%)  

1 Базовик Остало (сеоско) 135 0,23 

2 Барје Чифлик Остало (сеоско) 594 1,03 

3 Басара Остало (сеоско) 2 0,01 

4 Бела Остало (сеоско) 24 0,04 

5 Бериловац Остало (сеоско) 1.838 3,17 

6 Беровица Остало (сеоско) 9 0,01 

7 Блато Остало (сеоско) 578 1,00 

8 Брлог Остало (сеоско) 56 0,10 

9 Велика Лукања Остало (сеоско) 6 0,01 

10 Велики Јовановац Остало (сеоско) 334 0,58 

11 Велики Суводол Остало (сеоско) 401 0,69 

12 Велико Село Остало (сеоско) 277 0,48 

13 Височка Ржана Остало (сеоско) 23 0,04 

14 Власи Остало (сеоско) 42 0,07 

15 Војнеговац Остало (сеоско) 219 0,38 

16 Враниште Остало (сеоско) 103 0,18 

17 Гњилан Остало (сеоско) 2.520 4,35 

18 Горња Држина Остало (сеоско) 29 0,05 

19 Гостуша Остало (сеоско) 70 0,12 

20 Градашница Остало (сеоско) 362 0,63 
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21 Градиште Остало (сеоско) 73 0,13 

22 Добри До Остало (сеоско) 57 0,10 

23 Дојкинци Остало (сеоско) 176 0,30 

24 Држина Остало (сеоско) 387 0,67 

25 Засковци Остало (сеоско) 46 0,08 

26 Извор Остало (сеоско) 729 1,26 

27 Јалботина Остало (сеоско) 79 0,14 

28 Јеловица Остало (сеоско) 87 0,15 

29 Камик Остало (сеоско) 55 0,09 

30 Копривштица Остало (сеоско) 45 0,08 

31 Костур Остало (сеоско) 241 0,42 

32 Крупац Остало (сеоско) 1.302 2,25 

33 Куманово Остало (сеоско) 8 0,01 

34 Мали Јовановац Остало (сеоско) 119 0,20 

35 Мали Суводол Остало (сеоско) 251 0,43 

36 Милојковац Остало (сеоско) 2 0,01 

37 Мирковци Остало (сеоско) 10 0,01 

38 Нишор Остало (сеоско) 89 0,15 

39 Нови Завој Остало  1.373 2,37 

40 Обреновац Остало (сеоско) 114 0,19 

41 Ореовица Остало (сеоско) 80 0,13 

42 Орља Остало (сеоско) 40 0,06 

43 Осмакова Остало (сеоско) 100 0,17 

44 Паклештица Остало (сеоско) 32 0,05 

45 Пасјач Остало (сеоско) 13 0,02 

46 Петровац Остало (сеоско) 286 0,49 

47 Пирот Градско 38.785 66,95 

48 Планиница Остало (сеоско) 7 0,01 

49 Покревеник Остало (сеоско) 57 0,10 

50 Пољска Ржана Остало (сеоско) 1.276 2,20 

51 Понор Остало (сеоско) 298 0,51 

52 Присјан Остало (сеоско) 79 0,13 

53 Рагодеш Остало (сеоско) 138 0,23 

54 Расница Остало (сеоско) 325 0,56 

55 Росомач Остало (сеоско) 37 0,06 

56 Рсовци Остало (сеоско) 106 0,18 

57 Рудиње Остало (сеоско) 138 0,23 

58 Сиња Глава Остало (сеоско) 56 0,10 

59 Славиња Остало (сеоско) 39 0,06 

60 Сопот Остало (сеоско) 261 0,45 

61 Срећковац Остало (сеоско) 101 0,17 

62 Станичење Остало (сеоско) 457 0,79 

63 Суково Остало (сеоско) 657 1,13 

64 Темска Остало (сеоско) 719 1,24 

65 Топли До Остало (сеоско) 51 0,09 

66 Трњана Остало (сеоско) 142 0,25 

67 Церев Дел Остало (сеоско) 11 0,02 

68 Церова Остало (сеоско) 104 0,17 



                                                                                                                       
Профил заједнице града Пирота 

 

7 
 

69 Црвенчево Остало (сеоско) 100 0,17 

70 Црноклиште Остало (сеоско) 275 0,47 

71 Чиниглавци Остало (сеоско) 236 0,41 

72 Шугрин Остало (сеоско) 57 0,10 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, 2011. 
 

У Пироту постоји 89 месних заједница, од којих су 18 градских, а 71 сеоске.  

 
Табела 4 Списак месних заједница 

 

 
Редни 
број 

 
Месна заједница 

 
Тип насеља 
градско/сеоско 

1 Барје градско 

2 Бег башта градско 

3 Бериловска капија градско 

4 Ђерам градско 

5 Кале градско 

6 Нова Болница градско 

7 Нова Мала градско 

8 Нови Завој градско 

9 Осми септембар градско 

10 Присјанско насеље градско 

11 Прчевац градско 

12 Радин до градско 

13 Расадник градско 

14 Славонија градско 

15 Станица градско 

16 Танаско Рајић градско 

17 Тигрово насеље градско 

18 Тија Бара градско 

19 Базовик сеоско 

20 Барје Чифлик сеоско 

21 Басара сеоско 

22 Бела сеоско 

23 Бело поље сеоско 

24 Бериловац сеоско 

25 Беровица сеоско 

26 Блато сеоско 

27 Брлог сеоско 

28 Велика Лукања сеоско 

29 Велики Јовановац сеоско 

30 Велики Суводол сеоско 

31 Велико Село сеоско 

32 Височка Ржана сеоско 

33 Власи сеоско 

34 Војнеговац сеоско 

35 Враниште сеоско 
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36 Гњилан сеоско 

37 Горња Држина сеоско 

38 Гостуша сеоско 

39 Градашница сеоско 

40 Градиште сеоско 

41 Добри До сеоско 

42 Дојкинци сеоско 

43 Држина сеоско 

44 Засковци сеоско 

45 Извор сеоско 

46 Јалботина сеоско 

47 Јеловица сеоско 

48 Камик сеоско 

49 Копривштица сеоско 

50 Костур сеоско 

51 Крупац сеоско 

52 Куманово сеоско 

53 Мали Јовановац сеоско 

54 Мали Суводол сеоско 

55 Милојковац сеоско 

56 Мирковци сеоско 

57 Нишор сеоско 

58 Обреновац сеоско 

59 Ореовица сеоско 

60 Орља сеоско 

61 Осмакова сеоско 

62 Паклештица сеоско 

63 Пасјач сеоско 

64 Петровац сеоско 

65 Планиница сеоско 

66 Покревеник сеоско 

67 Пољска Ржана сеоско 

68 Понор сеоско 

69 Присјан сеоско 

70 Рагодеш сеоско 

71 Расница сеоско 

72 Росомач сеоско 

73 Рсовци сеоско 

74 Рудиње сеоско 

75 Сиња Глава сеоско 

76 Славиња сеоско 

77 Сопот сеоско 

78 Срећковац сеоско 

79 Станичење сеоско 

80 Суково сеоско 

81 Темска сеоско 

82 Топли До сеоско 

83 Трњана сеоско 
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84 Церев Дел сеоско 

85 Церова сеоско 

86 Црвенчево сеоско 

87 Црноклиште сеоско 

88 Чиниглавци сеоско 

89 Шугрин сеоско 

Извор: Званична презентација града Пирота, 2020. 
 
 

2.3. Клима  
 

На подручју града Пирота заступљена је умерено континентална клима. Климатске карактеристике 

Пирота су последица његовог географског положаја. Пиротска котлина је смештена између јужних 

обронака Старе планине, северних падина Влашке планине и источних делова Суве планине и 

Белаве. У планинском појасу и висинама преко 800–1000 метара надморске висине израженије су 

карактеристике субпланинске и планинске климе. Карактеристична су топла лета и влажне зиме. 

Може се рећи да се Пирот налази у веома повољним климатско-еколошким условима.  

Средња годишња температура износи 11°C. Средња месечна температура најнижа је у јануару – 

0,8°C, а највиша је у јулу и износи 21,2°C. Годишња амплитуда температуре ваздуха износи 22,0 

°C, средња температура зиме (децембар–фебруар) је 1,0 °C, средња температура пролећа (март–

мај) је 10,4 °C, средња температура лета (јун–август) је 20,4 °C, док је средња температура јесени 

(септембар–новембар) је 11,4 °C. 

Средња годишња релативна влажност ваздуха је 76,2%. Најнижа средња месечна релативна 

влажност је 66% у августу, а највиша у јануару 86,4%.  

Најмања покривеност неба облацима је августа 27% а највећа децембра 70%. Просечна годишња 

облачност износи 52%.  

Највише падавина падне у мају и јуну (просечно 67,9 mm и 67,3 mm) а најмање у марту 33,3 mm. 

Лето је годишње доба са највише падавина 153,44 mm а зима са најмање 125,1 mm. У пролеће је 

средња количина падавина 148,8 mm, а у јесен 139,1mm. 

На овом подручју преовлађујући је северозападни ветар који се најчешће јавља зими (14,9%), а 

најређе лети (8,0%). Највећу средњу годишњу брзину има југозападни ветар (СW) са 3,6 m/s, а 

најмању источни (Е) са 2,4 m/s.  

Највећа учесталост тишине је у јуну (68,8%), а најнижа у марту (51,5%). Највећа забележена 

средња брзина ветра је у марту 6,2 m/s, а најмања у јулу, августу и септембру 0,7m/s.  

Средња зимска изотерма са просечном ширином интервала указује да је „хладна” половина године 

распоређена у периоду од новембра до марта. Постоји скоро еквивалентна брзина пораста и 

опадања температуре ваздуха, рачунајући је у односу на њен минимум у јануару од -8,0 °C. 
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Средње месечне температуре ваздуха скоро су правилно распоређене око свог максимума у јулу 

+20,4 °C. 

Средња годишња температура од 11,1 °C, са највишом вредношћу 15,6 °C и најнижом од 7,8 °C 

указује на веома угодне термичке услове. Колико су уравнотежени термички услови показују и 

просечне температуре пролећа од 10,4 °C и јесени од 11,4 °C, које не одступају много од средње 

годишње вредности.  

Релативна влажност ваздуха показује тежњу да се стабилизује у распону од 60% до 80% током 

целе године, при чему се врло мале промене догађају од маја до септембра. Осећај влажно-

хладног ваздуха није ретка појава у зимским месецима, а осећај влажно–топлог ваздуха је појава 

која прати период од априла до децембра.  

Појава „тишине” у Пироту је посебно у хладном периоду године због појаве тзв. „језера хладног 

ваздуха”, који стационира у условима без ветра, стварајући појаву веома ниских температура.  

2.4. Локална самоуправа (администрација) 

 

Грађани учествују у остваривању локалне самоуправе путем грађанске иницијативе, збора 

грађана, референдума, других облика учешћа грађана у обављању послова Града и преко својих 

одборника у Скупштини града, у складу са Уставом, законом и Статутом града.  

Послове у граду Пироту обављају органи Града: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и 

Градска управа. У складу са законом којим се уређује правобранилаштво, орган Града је и Градско 

правобранилаштво. 

Скупштина града је највиши орган Града који врши основне функције локалне власти, утврђене 

Уставом, законом и статутом. 

Скупштина града Пирота броји 56 одборника који се бирају на локалним изборима, на период од 4 

године. 

Слика 2 Зграда Града Пирота 

 

Извор: Градска управа Пирот 
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Скупштина града, у складу са законом:  

1. доноси Статут Града и Пословник Скупштине града;  
2. доноси буџет и завршни рачун Града;  
3. утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и 
накнада;  
4. доноси програм развоја Града и појединих делатности; 
5. доноси просторни план и урбанистичке планове Града и уређује коришћење грађевинског земљишта;  
6. доноси прописе и друге опште акте;  
7. расписује градски референдум и референдум на делу територије Града, изјашњава се о предлозима 
садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;  
8. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом Града и врши надзор над 
њиховим радом;  
9. именује и разрешава председника и чланове надзорног одбора јавних предузећа чији је оснивач Град, 
доноси одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа, именује и 
разрешава директоре јавног предузећа и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;  
9а) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре установа, организација 
и служби чији је оснивач Град ако законом није другачије регулисано и даје сагласност на њихове статуте, 
у складу са законом; 
10. бира и разрешава председника Скупштине града и заменика председника Скупштине града;  
11. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине града;  
12. бира и разрешава Градоначелника и, на предлог Градоначелника, бира заменика Градоначелника и 
чланове Градског већа;  
13. утврђује градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону;  
14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;  
15. доноси акт о јавном задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;  
16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;  
17. даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;  
18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;  
19. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града;  
20. доноси акт о организацији Градске управе на предлог Градског већа;  
21. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града;  
22. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;  
23. разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника средстава буџета и јавних 
предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град;  
24. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним 
организацијама;  
25. информише јавност о свом раду;  
26. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије 
којим се повређује право на локалну самоуправу;  
27. разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских права у Граду;  
28. усваја етички кодекс понашања функционера;  
29. доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;  
30. доноси акт о давању сагласности за упис права својине јавних предузећа и друштва капитала чији је 
оснивач Град;  
30. а) одлучује о покретању поступка за прибављање и располагање грађевинским земљиштем;  
30. б) одлучује о покретању поступка за прибављање и располагање непокретностима у јавној својини 
Града, преносу права јавне својине на непокретностима у јавној својини Града на другог носиоца права 
јавне својине, преносу права јавне својине на другог носиоца јавне својине са накнадом или без накнаде 
укључујући и размену, одређивању корисника на непокретности коју Град стекне у својину путем наслеђа, 
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поклона или на други начин, одузимању права коришћења у случају прописаним законом, заснивању 
хипотеке на непокретности, улагању у капитал, залагању покретне ствари и доноси план набавки Скупштине 
града у складу са Законом о јавним набавкама;  
30. в) одлучује о поверавању функције управљања над имовином у јавној својини Града субјектима 
утврђеним законом;  
30. г) даје сагласност на акт о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су 
пренета у својину јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности 
од општег интереса, утврђених оснивачким актом;  
31. уређује и обезбеђује развој комуналних делатности као и организационе, материјалне и друге услове за 
њихово обављање;  
32. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и 
коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског 
земљишта;  
33. утврђује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља Град и утврђује висину накнаде за 
коришћење пословног простора;  
34. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, 
одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и 
улицама у насељу;  
35. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто такси превоза;  
36. доноси стратегије, планове, програме и друге акте у складу са законом, ради уређивања интегралног 
система заштите животне средине, спровођења система заштите животне средине, обезбеђивања контроле 
коришћења и заштите природних ресурса и добара, као и континуалне контроле и праћења стања животне 
средине;  
37. оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене 
заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово 
функционисање;  
38. обезбеђује заштиту културних добара од значаја за Град, подстиче развој културно уметничког 
аматеризма, ствара услове за рад музеја, библиотека и других установа културе чији је оснивач;  
39. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за 
њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;  
39. а) своју функцију у области одбране и безбедности остварује планирањем, организовањем послова 
одбране, нормативно-правним регулисањем и вршењем надзора и контроле над радом Градоначелника, 
Градског већа и Градске управе и других субјеката одбране утврђених планом одбране Града;  
39. б) доноси Одлуку о организацији и раду органа Града у ратном и ванредном стању;  
40. доноси основе заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта, и стара се о њиховом 
спровођењу, одређује ерозивна подручја и стара се о коришћењу пашњака и утрина и одлучује о привођењу 
пашњака другој култури; 
41. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама;  
42. утврђује услове за држање и заштиту домаћих животиња;  
43. уређује опште услове за уређење насеља на својој територији, коришћење јавних и других површина и 
услове и начин коришћења простора за паркирање;  
44. уређује услове и начин изградње, односно постављања и уклањања објеката на јавним површинама у 
насељеним местима и на неизграђеном грађевинском земљишту, уређује услове за уклањање објеката који 
представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и безбедност саобраћаја;  
45. уређује опште услове и начин изградње и одржавање водовода у сеоским насељима;  
46. образује комуналну полицију, организује вршење послова комуналне полиције;  
47. доноси одлуку о ступању у јавно-приватно партнерство са или без елемената концесије са приватним 
партнером у складу са законом и Статутом;  
48. обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима. 
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Градско веће је орган који усклађује остваривање функција Градоначелника и Скупштине града и 

врши контролу и надзорну функцију над радом градске управе. Организација начина рада и 

одлучивања Градског већа уређује се одлуком, коју доноси Скупштина града пре избора овог 

органа, по правилу, на конститутивној седници Скупштине града, после одржаних избора. 

Градско веће чине: Градоначелник, заменик Градоначелника и девет чланова Градског већа, које 

бира Скупштина града, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја 

одборника. 

Надлежност Градског већа: 

1. предлаже Статут, буџет, акт о организацији Градске управе и друге одлуке и акте које доноси Скупштина 
града;  
2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;  
3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка 
фискалне године;  
4. врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе, који нису у 
сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком, које доноси Скупштина града;  
5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и 
других организација у управним стварима из надлежности Града;  
6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;  
7. поставља и разрешава начелника Градске управе;  
8. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 
 9. информише јавност о свом раду;  
10. доноси Пословник о раду на предлог Градоначелника;  
11. решава сукоб надлежности између Градске управе и других предузећа, организација и установа када на 
основу одлуке Скупштине града одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака;  
12. даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе;  
13. одлучује о отуђењу и давању на коришћење покретних ствари у складу са законом; даје претходну 
сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим организацијама, који су носиоци 
права коришћења на непокретностима у јавној својини Града, за давање у закуп и одређивање намене 
истих;  
14. усваја план одбране Града, на предлог начелника Градске управе;  
15. одговорно је за стање припрема за одбрану;  
16. врши и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима. 
 

Градоначелник је председник Градског већа. 

Градоначелника бира Скупштина града, из реда одборника, на време од четири године, тајним 

гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине града.  

Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да 

обавља своју дужност. 

Градоначелник:  

1. представља и заступа Град;  
2. предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина града;  

https://www.pirot.rs/downloads/opstauprava/Odluka_gradsko_vece.pdf
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3. наредбодавац је за извршење буџета;  
4. усмерава и усклађује рад Градске управе;  
5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине града;  
6. поставља и разрешава помоћнике градоначелника;  
7. даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама и јавним 
предузећима која се финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и других лица која се 
ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Града;  
8. закључује и раскида уговоре о прибављању и располагању стварима у јавној својини Града у складу са 
законом којим се уређује право јавне својине, по претходно прибављеном мишљењу Градског 
правобранилаштва;  
9. информише јавност о свом раду;  
10. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;  
11. руководи целокупним системом одбране Града у случају ратног и ванредног стања и предузима све 
неопходне мере безбедности и заштите становништва и материјалних добара, у складу са законом;  
12. врши и друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима. 
 

Управне послове у оквиру права и дужности Града и одређене стручне и административно-

техничке послове за потребе Скупштине града, градоначелника и Градског већа врши Градска 

управа. 

Градска управа:  

1) припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, градоначелник и Градско веће;  
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине града, градоначелника и Градског већа;  
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и 
других организација у управним стварима из надлежности Града;  
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града;  
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду;  
6) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине града, градоначелника 
и Градског већа;  
7) пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних 
послова;  
8) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Града и поверених послова, 
градоначелнику, Градском већу и Скупштини града по потреби, а најмање једном годишње;  
9) доноси план набавки Градске управе у складу са Законом о јавним набавкама.  
10) води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању. 
 

Градском управом руководи начелник. 

У оквиру Градске управе постоји 4 одељења:  

1.   Одељење за општу управу 
2.   Одељење за привреду и финансије 
3.   Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове 
4.   Одељење за ванпривредне делатности. 
 

У оквиру одељења као основних организационих јединица, образују се унутрашње организационе 

јединице, као одсеци, службе и групе, и то: 
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У оквиру Одељења за општу управу формиране су следеће унутрашње организационе јединице: 

Одсек за информатику, Одсек за опште послове, Одсек за заједничке послове, Одсек за матичне 

послове и грађанска стања, Одсек за скупштинске послове и кабинет председника, у оквиру којег 

постоје две службе: Стручна служба за послове кабинета председника и Служба за послове 

месних заједница. 

У оквиру Одељења за привреду и финансије, образовани су следећи одсеци: Одсек за трезор, 

Одсек за буџет, Одсек рачуноводства друштвених делатности и осталих индиректних корисника, 

Одсек за привреду и имовинско-правне послове, Одсек за послове јавних набавки, Одсек за 

локални економски развој, Одсек локалне пореске администрације. 

У оквиру Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијеске 

послове, образоване су следеће унутрашње организационе јединице: Одсек за урбанизам и 

грађевинарство, Одсек за стамбено-комуналне послове и Одсек за инспекцијске послове, у оквиру 

кога су  Група за грађевинску инспекцију и Група за комуналну инспекцију. 

У оквиру Одељења за ванпривредне делатности формирана су три одсека: Одсек за послове 

друштвене бриге о деци, омладину и здравствену заштиту, Одсек за социјалну, борачко 

инвалидску заштиту, избегла и расељена лица и Одсек за послове образовања, културе, спорта, 

јавног информисања, удружења грађана  и протокол. 

Табела 5 Структура одборника у Скупштини града Пирота, 2020. година 

 
 

Број одборника у 
скупштини града 

Пирота 

Удео у укупном броју 
одборника у скупштини 

града Пирота (%) 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ 36 64,29 

„НАЈБОЉЕ ЗА ПИРОТ – ОДБРАНИМО РЕКЕ, ОДБРАНИМО 
ПИРОТ – ДР ЖАРКО ТОДОРОВИЋ” 

7 12,50 

ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА 

СРБИЈЕ (СПС) 
6 10,71 

„Професор Владица Тошић – Победа за будућност 

Пирота” 
4 7,14 

ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – ПИРОТ ЈЕ ЗА КРАЉА (ПОКС 

- Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички 

фронт) – МИЛОШ ТОДОСИЈЕВИЋ 

2 3,57 

„СРПСКА ДЕСНИЦА – НИНОСЛАВ ЋИРИЋ – ПИРОТ 

МОЖЕ БОЉЕ” 
1 1,79 

Укупно 56 100 

Извор: Резултати избора за одборнике у Пироту 
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2.5. Историја 

Слика 3 Стари Пирот 

 

Извор: Историја Пирота, Коста Н. Костић, Музеј Понишавља Пирот, 1973. 

ПРАИСТОРИЈА И СТАРИ ВЕК 

Пирот је град богате прошлости. Трагови првих насеља датирају још из доба праисторије, а 

најстарији откривени трагови на подручју данашње пиротске тврђаве припадају енеолитској 

култури, тј. бакарном добу централног Балкана Бубањ–Хум (3000–2000 г. пре наше ере), као и 

бронзаном и гвозденом добу. Пре доласка Римљана на Балканско полуострво, у Понишављу су 

живела нека племена македонских Грка, дарданска, трибалска и трачка племена. Захваљујући 

томе што су поменута племена била разједињена и у међусобним сукобима, Римљани су се 

утврдили у југозападном делу Балканског полуострва. Освојене крајеве су претворили у провинцију 

Мезију (12-14. г. н. е.), која ће се неколико пута реорганизовати, па се област Понишавља све до 

краја 3. в. налазила на тромеђи провинција Тракије, Доње и Горње Мезије, а затим и у саставу 

провинције Средоземне Дакије све до задњих година владе рановизантијског цара Фоке, 610. г.  

У свим новоосвојеним крајевима, још у време императора Трајана (98–117), почела је изградња 

путева. Претпоставља се да је овај император изградио и пут „Via militaris” (Војнички пут) доцније 

назван „Цариградски друм”, који је од Ниша водио долином Нишаве ка Софији и повезивао Београд 

са Цариградом. Тако је Понишавље постало једна од „капија” између источног и западног дела 

простране римске империје. Дуж друмова које су градили, Римљани су подизали постаје с посадом, 

одморном запрегом и људском и сточном храном. Ове постаје су се звале „mutatio”, што значи 

„промена”, „замена”, „станица за промену запреге”. Такву једну станицу – постају у 3. в, 

представљао је „Turres”, или „Mutatio Turres”, из којег ће настати Пирот. 

СРЕДЊИ И НОВИ ВЕК 

Након пропасти римске империје 476. године, источни део Римског царства наследила је Византија 

у чијем се поседу нашао и пиротски крај. Иако без материјалних остатака, који би говорили о 
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насељавању Словена, може се претпоставити да је пиротско насеље доласком Словена  

наставило да живи и на преласку античког у рановизантијски период.  

Касновизантијски период (11–14. в.) јесте доба када пиротски крај наизменично освајају 

византијски, бугарски и српски владари, да би се у другој половини 14. в. нашао у саставу српске 

кнежевине кнеза Лазара Хребељановића. Почетак 15. в. је време када се први пут употребљава 

словенски назив Пирот за град. Почев од 1444. па до 1877. године, Пирот је у саставу Османског 

царства, а ослобођен је турске власти 16/28. 12. 1877. године.  

У првим годинама робовања под Турцима, власт завојевача била је врло јака, што је утицало на 

економски и политички положај живља у пиротском крају. У два наврата, крајем 17. века и у првој 

половини 18. века, Пирот освајају Аустријанци, који су уништили исламске објекте у граду, али су 

утврдили пиротску тврђаву. Међутим, аустријска власт је била краткотрајна, а после поновног 

османског освајања, 1690. и 1737. године, уследила је велика турска одмазда над становништвом 

пиротског краја. 

У то доба, неколико пута је избијала и куга – чума у пиротском и царибродском крају: 1700. године, 

1723. године, у периоду 1759–1761. године, што је поред бројних зулума, доводило до велике 

смртности и расељавања становништва.  

ПРВИ И ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК, ПИРОТСКА БУНА 

Почетком 19. века стање у Србији било је такво, да се устанак против Турака сваког тренутка могао 

очекивати. Талас немира проширио се и на пиротски крај. Догађаји који су се десили у Пироту у 

периоду 1804–1805. године, доводе се у непосредну везу са Првим српским устанком. Турске 

власти кажњавале су кривце вешањем и убијањем пред народом као опомену осталима. Вешање 

седморице свештеника и калуђера на Спасовдан у Тијабари, оставило је мучан утисак на пиротске 

хришћане. Ова вест је доспела и до удаљених пиротских села, а сматра се да су ови свештеници 

побијени јер су народ наговарали да се придружи устанку и супротстави турском насиљу. Маринко 

и Мита Петровић побегли су са још неколико људи из пиротског краја у књажевачки крај 1807. г. и 

прикључили се Карађорђевим устаницима и 1808. г. добили су од Вожда војводске титуле. Њихова 

дужност је била да бране књажевачку страну од турских упада са пиротске стране. 

Најближе што су се устаници приближили Пироту, било је освајање Беле Паланке у пролеће 1809. 

године, која је убрзо опет пала у турске руке. Обојица пиротских војвода су страдала у овом 

устанку. Након пропасти устанка 1813. године, уследила је страшна одмазда над српским 

становништвом што је довело до избијања Другог српског устанка 1815. године. 

Пиротски крај није учествовао у Другом српском устанку, јер се он није ширио ван Београдског 

пашалука, али су у њему учествовали многи стари ратници и добровољци из поробљених крајева. 

У јесен 1815. г. постигнут је усмени српско-турски споразум између кнеза Милоша и Марашли Али-

паше, којим је објављен мир у Београдском пашалуку, а који је потврђен почетком 1816. г. од стране 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BA
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Порте. Овај делимично повољан споразум по Србе, није имао никакав утицај на положај раје ван 

Београдског пашалука.  

Оптерећеност пиротског народа порезима, која их је доводила до самог руба опстанка, огледала 

се у честим бунама, као и у појави хајдучије. Самовоља и злоупотреба  власти управника пиротске 

нахије, ајана Махмуда капиџибаше, читлук сахибије Хаџи Хасана ефендије и нишавског владике 

Јеронима, изазвале су масовно исељавање Пироћанаца у Гургусовац (Књажевац) 1835–1836. 

године, а затим Хаџи Нешину буну априла/маја 1836.  године. Хаџи Неша Филиповић је био угледан 

пиротски трговац и велики пријатељ кнеза Милоша. 

Пироћанци су имали захтеве: да се из Пирота уклоне ајан и његов истомишљеник владика; да се 

заведе легално стање уз тачно убирање пореза; да се за ајана постави Хаџи Неша као коџабаша. 

Преговори су уз посредовање српских представника власти постигнути, а захтеви прихваћени маја 

1836. Међутим, мир у Пироту није дуго потрајао. Већ 2. августа 1836. године избила је Цветкова 

буна, предвођена неким Цветком, коњушарем из пиротске нахије. Кнез Милош је наредио да се 

ова буна угуши хватањем и убиством њених подстрекача, што се десило у року од седам дана. 

Мада ни Хаџи-Нешина, ни Цветкова буна нису битније измениле стање у пиротском крају, њихов 

значај изузетно је велики. У првом реду, до пуног изражаја је дошла спремност народа овога краја 

да се са оружјем у руци бори за ослобођење од вековног ропства. И после угушења буна, 

Пироћанци су били у сталној вези са Србијом, што је имало пресудан утицај на даљи развој горњег 

Понишавља.  

ПРИВРЕДНЕ ПРИЛИКЕ ПОЛОВИНОМ 19. ВЕКА 

Половином 19. века, Пирот је био град са развијеним занатством и трговином, али је пољопривреда 

била основно занимање његових становника. Занатство је имало посебно место у привредном 

животу. Интересантно је како су многе занате у почетку радили Турци, па су касније и Срби 

почињали да раде те занате. У пиротској чаршији било је сукнара, симиџија, мутавџија, самарџија, 

црепара, грнчара, воскара, ужара, платнара, ћурчија, сарача, опанчара, ковача, поткивача, терзија, 

опанчара, бојаџија, колара, пинтера, абаџија... Сви ови занати су имали своје еснафе. Значајно 

место у економском развоју ондашњег Пирота имало је и кожарство. „Табане” – радионице за 

прераду коже, грађене су најчешће на обали Бистрице, испод Сарлаха. У годинама пре 

ослобођења од Турака и у Пироту се бележе зачеци мануфактурне производње. Овде је 1872. 

године подигнута фабрика за влачење, предење и бојење вуне. Погон се налазио на десној обали 

Градашничке реке, а познат је под разним именима као „Митад-пашина  фабрика”,  „Али-бегова 

фабрика”,  „Општинска фабрика”,  „Беделиска влачаљћа”... Трговци и занатлије одржавали су везе 

са многим градовима - Софијом, Пловдивом, Једреном, Самоковом, Београдом, Нишом...  

У то време у Пироту, ћилимарство је био један од заната који је био веома развијен и имао је 

изузетно значајно место у економском животу варошана. У недостатку других привредних 

активности, ћилимарство је за сиромашне житеље Пирота било један од главних извора прихода. 
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У оно време готово да није било жене која није знала ћилимарски занат, а девојчице су училе да 

ткају од најранијих дана, да би већ са 12–13 година могле да се укључе у привређивање. 

Претпоставља се да је ћилим на овом подручју почео да се производи, прво – јер су Турци имали 

посебну наклоност према предметима овакве врсте, и друго – јер је у пиротском крају било доста 

вуне. Качкаваљџијски занат развијао се, као и ћилимарство, захваљујући повољним условима за 

овчарство. Вештина израде качкаваља највероватније потиче од такозваних „Црновунаца”, 

припадника номадских племена, која су лети живела у планинама, а зими силазила у долине. 

„Црновунци” су по народности Грци или Цинцари. Височани су од њих учили поступак прераде 

млека, па и поступак израде качкаваља. Касније су неки од мештана височких села сами преузели 

посао, што је допринело да се у Пироту развије трговина млечним производима.  

Један од заната, специфичан за пиротски крај, јесте и грнчарство. Грнчарски занат је веома стар, 

а на његов развој у пиротском крају умногоме је утицао географски положај Пирота. Наиме, 

чињеница да је овде пролазио Цариградски друм, много је значила за укупан економски 

просперитет целог подручја, па и појединих делатности. Међутим, средином 19. века 

пољопривреда је била основно занимање у пиротском крају. Пољопривредом се, иначе, бавило и 

градско становништво, јер су приходи од занатства и трговине често били недовољни за опстанак 

породице. Пољске радове на имањима Пироћанаца најчешће су обављали чланови породице, али 

и сељаци из околних села. Највише земље било је под виноградима, па тек онда под житом и 

кукурузом. У то време Турци су имали своје чифлике, на којима су радили сиромашни сељаци, 

израбљивани на различите начине феудалним обавезама.  

ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ТУРАКА 

Ослободилачке тежње у пиротском крају добиле су подстицај када је дошло до комешања у 

појединим деловима отоманске царевине. Када је избио Први српско-турски рат крајем јуна 1876. 

године, народ пиротског краја је почео да се регрутује у редове српске добровољачке војске, коју 

је предводио Ђура Хорватовић. Упркос великим борбама у области пиротске казе, овај рат није 

донео ослобођење. Са повлачењем српске војске из пиротског краја, почеле су турске репресалије 

– палили су села (око 50) због учешћа у рату. Тада је пиротски народ почео да бежи – најчешће 

у Шумадију или Књажевац.  

Србија је објавила 13. децембра 1877. године рат отоманском царству. Објава рата Турској, у 

Пироту је примљена са одушевљењем. Ослободиоци су 24. 12. 1877. године ушли у Белу Паланку 

и наставили наступање према Пироту и Софији. Пирот је иначе бранило 12 батаљона турске војске 

распоређених на Будин-делу и код Нишора, као и у пиротској тврђави. Борбе за Пирот су трајале 

25-28. 12. 1877. године. У бици код села Нишора 25. 12. 1877. погинуо је капетан грочанског 

батаљона, Милутин Карановић, који је сахрањен поред Темачког манастира. Нишорски положај је 

успео да пробије потпоручник Степа Степановић са добровољачким одредом од 150–200 људи, 

тако што је турској војсци пришао с леђа. У рану зору, 28.12. турска војска је напустила нишорски 

положај, а затим и сам град Пирот. Пре одласка из града, турска војска је запалила свој барутни 

магацин и оружницу у тврђави. Снажна експлозија је означила крај османске владавине у Пироту. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/1876
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%86
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 Одмах по ослобођењу пиротске вароши, Турци су били истерани из целог Понишавља, као и из 

суседних крајева до краја децембра 1877. године. Са првим данима јануара 1878. године, уместо 

турске, организована је Привремена српска управа – окружна, сеоска, варошка и среска. За првог 

сталног окружног начелника био је постављен Панта Срећковић, а први председник пиротске 

општине био је Ранча Крстић, угледни пиротски трговац.  

После Берлинског конгреса, јула 1878. године, Пирот је ушао у састав Кнежевине Србије. 

ПИРОТ У БАЛКАНСКИМ РАТОВИМА И ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

Народ пиротског краја дао је изузетан допринос током балканских ратова и Првог светског рата. У 

ратовима од 1912. до 1918. године, животе је изгубило 7.610 лица са подручја пиротског округа. У 

овом периоду пиротски крај био је поприште битака на Тумби и Дреновој глави, да би у октобру 

1915. бугарска војска окупирала и анектирала пиротски крај.  

У преласку преко Албаније учествовало је више од 3.800 Пироћанаца, већина из састава Трећег 

пешадијског пука. Током преласка преко Албаније, људи пиротског краја показали су изванредну 

издржљивост да би затим учествовали у биткама на Солунском фронту 1916–1918.  

Када је бугарска војска напустила Пирот 27. септембра 1918. године, грађани су основали Народну 

одбрану, која је била новоуспостављена српска власт, а организовали су и Одбор за дочек 

ослободилаца. На дан ослобођења, 30. септембра 1918. Пирот је био свечано украшен и пиротски 

ћилими су прекривали главну улицу с једног краја на други. Ослобод иоци су ушли у град и били 

обасипани цвећем. 

МЕЂУРАТНИ ПЕРИОД 

У периоду између Првог и Другог светског рата, пиротски крај почео је нову фазу своје историје: 

почело је обнављање просветних и културних активности, организовање разних забавних 

манифестација, оживеле су кафане, почео је продор „европеизма”... Од значајних подухвата у 

међуратном периоду, издваја се  формирање „Пиротског електричног и индустријског друштва” са 

циљем да се електрификује град, изграђена је зграда Учитељске школе, извршена  је регулација 

Нишаве узводно од Великог моста, а упоредо је грађен и кеј, извршено је исушивање Барја, почела 

је изградња уског колосека за потребе рудника Јерма, отворено је Забавиште.  

Тридесетих година, нарочито од 1935. г. и надаље, у Пироту се појављују радионице које су имале 

по више од 20 радника: кројачка радња Новака Стаменовића, опанчарска радња Јована Цекића, 

терзијска радња Панте Јонића... За свеукупан економски развој пиротског краја од великог значаја 

била је изградња фабрике „Тигар” 1935. године. Идеју да се у Пироту изгради фабрика гумене 

обуће дао је Ењо Пантев, који је са Димитријем Младеновићем Гагом и браћом Цекић основао 

„Индустријску радионицу „Тигар” – Димитрије Младеновић „Гага” и комп.” Производња је почела са 

три радника, међу којима је био и руски емигрант Сергеј који је познавао технологију за производњу 

гуме те је подигао целу организацију на виши ниво. Већ 1938. г. „Тигар” је имао око 600 радника, а 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1878
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1918.
https://sr.wikipedia.org/wiki/30._%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1938
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производња гумених опанака се на дневном нивоу кретала око 2.0000 комада. Производиле су се 

и гумене плоче за  ђон, гумена црева, гуме за дечја колица. Због повећане потребе за електричном 

енергијом, власници „Тигра” добили су дозволу да изграде хидроелектричну централу „Темац”. 

ПИРОТ У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

После тек нешто више од две деценије мира и спокоја, ратни ужас је поново захватио Југославију, 

па самим тим и Пирот. Продирући из правца Бугарске, Немци су 8. априла 1941. године окупирали 

Пирот, где су се задржали до 18. априла, а онда су овај крај окупирали и анектирали Бугари. Када 

су Пирот и срез нишавски ушли у састав бугарске државе, сматрани су „новоослобођеним” 

областима бугарске територије.  

Први покушаји у срезу да се формира народни отпор било је оснивање партизанских 

јединица 1942. године. Средином 1944. у области Падеж, на сеоској конференцији,  формиран је 

Народноослободилачки одбор на чијем челу је био Чедомир Панајотовић. Први 

народноослободилачки одбори били су снажан подстрек партизанском покрету, јер су доприносили 

његовом развоју. Увидевши да народ пиротског краја пружа пуну подршку народном 

ослободилачком покрету, бугарски окупатор је са мера намењених придобијању становништва 

„новоослобођених крајева”, прешао на прогоне, хапшења, злостављања, интернацију...  

„Пролећна офанзива” бугарских фашиста 1944. године остаће запамћена по невиђеним 

зверствима. Страдали су Височани, али и мештани Доброг Дола, Сопота, Крупца, Лужнице...  

Слом фашистичке Бугарске уследио је након што је СССР објавио рат Бугарској. Након преговора 

партизана са представницима бугарске окупационе власти код села Петровац поред Пирота, 

одлучено је да се Бугари повуку из Пирота септембра 1944. године. До доласка партизана бугарске 

јединице су држале фронт. Убрзо је у Пирот стигао један део Нишавског одреда за одржавање 

реда. Овим догађајима завршено је ослобођење Пирота и отпочело формирање народне власти. 

НАКОН ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

Завршетак  Другог светског рата донео је промену државног и друштвеног система. Земља је 

уместо монархије постала република, укинут је капитализам и уведен је социјализам као прелазно 

решење до комунизма. Законом о управљању државним привредним предузећима и вишим 

привредним удружењима од стране радних колектива, који је ступио на снагу 1950. г. уведено је 

радничко самоуправљање. Убрзано се граде нова привредна постројења, уређује путна мрежа, 

спроводи електрификација...  

Прекретницом у развоју пиротске привреде сматра се 1957. година када је започет брзи напредак, 

при чему је индустријализација била основна развојна оријентација. Индустрија је имала највеће 

учешће у дохотку, а затим следе пољопривреда, трговина, саобраћај, грађевинарство и туризам и 

угоститељство. Доминантне гране су биле гумарска, дрвна, текстилна и хемијска индустрија. 

Изграђене су фабрике „Полет”, „Сарлах”, „Драгош”, „Суко”, „Прогрес”, „Графика”, „Ауто-транспортно 

https://sr.wikipedia.org/wiki/1942
https://sr.wikipedia.org/wiki/1944
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предузеће”, „Љубомир Картаљевић”, „Пиротекс”, „Будућност”, „Радник”, Индустрија одеће „Први 

мај Пирот”, која ће важити за једну од најлепших фабрика у СФРЈ, изграђене су Млекара, Пекарско 

предузеће, фарбара и предионица у оквиру Ћилимарске задруге, дограђиване су производне хале 

и магацин фабрике „Тигар”.  

Упоредо са изградњом фабрика, у Пироту се после рата много учинило и на изградњи путева,пре 

свега према Великој Лукањи и Широким Лукама, задружних домова у селима, као и на уређењу 

централних градских улица, парка и баште у Градићу, изградњи стамбених зграда, школских 

зграда, здравствених установа, установа културе, спортских терена, насипа на Нишави. Убрзана 

индустријализација и потреба за запошљавањем нове радне снаге довела је до масовних 

миграција становника из сеоских насеља у град.  

 
3.  ПРИРОДНИ РЕСУРСИ  
 

Значајнији природни ресурси на подручју града Пирота су:  

• око 69.730 ha пољопривредног земљишта,  

• око 42.000 ha шума, од којих су претежне површине на Старој планини, Влашкој планини и 

Видличу,  

• релативно велики хидроенергетски потенцијал  

• изузетно велико богатство најквалитетније воде за пиће (из природних текућих и подземних 

извора),  

• богатство биљног и животињског света.  

Територија Пирота је релативно сиромашна у економски значајнијим минералним сировинама. 

Овде се среће више врста пешчара, ватрогасних глина, кварцних пескова и нешто мало 

енергетских сировина.  

Пермски црвени пешчар је евидентиран на потезу од Мртвачког моста до села Топли До, у 

слојевима од 0,5–1,0 m. Могућа је његова експлоатација у грађевинарству за облагање или израду 

клесаних блокова.  

У долини Топлодолске реке евидентирани су шарени пешчари из доњег тријаса, у слојевима од 

0,5–2,0 m. Због одговарајућих физичко-механичких особина могу бити добар грађевински 

материјал.  

Ватрогасне глине и кварцни пешчари лоцирани су од Топлодолске реке до Темске. Овде има појава 

руда гвожђа, каменог угља и елемената фосфатних конкреција, али њихове резерве нису детаљно 

истражене. На простору Сировитишта – Јаворски рид евидентирани су габро-дијабази палеозојске 

старости, а бигар (сига) код Темске и Крупца. 

Каменог угља има у лијаским седиментима Велике Лукање у релативно малим количинама, због 

чега ово налазиште нема озбиљнији економски значај у досадашњем периоду евидентиране 
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минералне сировине нису у знатнијој мери експлоатисане. Изузетак су донекле само кречњаци из 

Нишора и Ореовице (који су коришћени за изградњу бране ХЕ „Пирот” и облагање корита реке 

Нишаве у Нишу, као и мермер са Тепоша кога је употребљавала индустрија боја и лакова у Пироту. 

3.1. Пољопривредно земљиште 
 

Укупне земљишне површине на подручју Пирота износе 123.200 ha, од којих пољопривредне 

површине 69.619 ha, што чини 56,7%. 

 
Табела 6 Структура земљишних површина 

 

 
Земљиште 

 
Површине 

(ha) 

 
Удео у 
укупној 

површини 
општине 

(%) 

 
Укупна земљишна површина  

 
123.200 

 

 
100,0 

 
Пољопривредно земљиште 

 
69.916 

 
56,7 

 
Шумско земљиште 

 
41.756 

 

 
33,9 

 

 
Непродуктивно земљиште  

 

 
11.528 

 
9,4 

Извор: Стратегија развоја пољопривреде на пордручју општине Пирот до 2015. године 
 

Простор очуване природе у земљишним површинама има доминантно учешће, што је један од 

веома значајних чинилаца за развој органске пољопривреде, за чијим производима перманентно 

расте тражња на унутрашњем и светском тржишту. 

Међутим, од укупно расположивог пољопривредног земљишта, према попису пољопривреде из 

2012. године, користи се свега 26.860 ha. 

 
Табела 7 Структура коришћења пољопривредног земљишта 

 

 
Категорија земљишта 

 
Површине 

(ha) 

 
Удео у 
укупној 

површини 
(%) 

 
Коришћено пољопривредно земљиште  

 
26.860 

 
100,0 
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Окућница 

 
57 

 
0,21 

 
Оранице и баште 

 
8.452 

 
31,47 

 
Воћњаци 

 
764 

 
2,84 

 
Виногради 

 
366 

 
1,36 

 
Ливаде и пашњаци 

 
17.195 

 
64,02 

 
Расадници 

 
4 

 
0,01 

 
Остало 

 
22 

 
0,08 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, попис пољопривредног земљишта 2012. 
 

3.2. Водни ресурси 

 

На подручју Пирота заступљени су различити водотоци који обухватају површинске и подземне 

воде. Сви водотоци припадају сливу Нишаве која је највећа притока Јужне Мораве.  

 

Река Нишава је дуга 151 km, од чега 27 km пролази кроз територију Пирота. Површина њеног слива 

је 3.950 km². Настаје од река: Јерме, која протиче у дужини од 45 km кроз Србију, и реке Гинске, 

чија је дужина на територији Србије 6 km. Њене притоке су: Градашничка река, Бистрица и 

Темштица са дужином од 70,6 km (њене притоке су Височица, Дојкиначка река, као и друге притоке 

и потоци). Нишава је бујичног карактера, што је последица разуђености рељефа и чињенице да 

већи део слива гради водонепропусне стене које могу да приме мање количине падавина, стога 

већи део отекне. Средњи годишњи протицај Нишаве на подручју Пирота износи 12,6 m³/s (период 

1961–2010), а посматрано по сезонама највећи средњи протицаји су у пролеће, а најмањи у јесен. 

Највеће притоке Нишаве у пиротском крају су река Темштица са десне и Јерма са леве стране. 

Карактеристике њене воде у летњим месецима изнад железничког моста на улазу у град су 

следеће: просечна температура воде је око 18 до 20 °С, без боје, мириса и укуса, неутралне PH 

вредности. 

  

Височица - Височица је најдужа и најбогатија водом од свих притока Нишаве. У ушће Нишаве 

доноси 10 m³, а у марту, априлу и мају између 16 и 22 m³. Ово је типично планинска река, не много 

богата водом у горњем току, док се у доњем току повећава њен водостај. Међу значајнијим рекама 

овог краја, које повећавају доток Височице су: Топлодолска, Дојкиначка, Росомачка, Tављачка, 

Јеловичка река и др. Сама Височица спада у ред најчистијих вода у Србији, као и њене притоке. У 

току лета она је веома хладна, поготово у вишим пределима (изнад 1.500 m), а у нижим пределима 

летња температура воде је од 10 до 15 °С. 
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Природне површинске воде које се налазе на овом подручју поред Нишаве су Градашничка река, 

Расничка река, Костурска река и Бистрица. 

 

На подручју Пирота постоји неколико акумулација које би могле да имају велики значај у 

будућности. Најважнија од њих је акумулација Завојско језеро која је створена на реци Височици 

на Старој планини. Налази се на удаљености од око 20 km северно од Пирота. По квалитету воде 

спада у ред најчистијих вештачких акумулација у Србији. Притоке Завојског језера су Височица, 

Гостушка река и Белска река, док је једина отока језера Височица. Дужина овог језера је 17 km, а 

максимална дубина око 70 m и ширине до 300 m. Запремина језера је 170 милиона m³, а знатна 

количина воде језера тунелом се одводи до Хидроелектране Пирот, која је користи за покретање 

генератора. 

  

Крупачко језеро се налази на надморској висини од око 400 m и удаљено је десетак километара 

узводно уз Нишаву. Језеро је настало као последица постојања више подводних извора и једног 

врела у непосредној близини. У прошлости је језеро било проточно (постојало је истицање воде), 

док је данас услед устајалости воде она богата муљем.  

 

Сукoвско језеро  се налази на око 1.5 km северозападно од центра села Сукова, па отуда и потиче 

назив овог језера. Запремина овог језера је 250.000 m³.  

 

3. 3. Шумски ресурси 

 

Шуме заузимају око 34% укупне површине територије Пирота. У шумским пределима 

најраспрострањенија је бела врба, која представља значајан градитељ шумске вегетације и 

формира мање или веће фрагменте поплавних шума беле врбе и у виду узаних шумских појасева 

прати токове Нишаве, а срећу се и црна и бела топола. Највећи утицај на климатске карактеристике 

Старе планине има храстов појас који је и најшири. Најзначајније храстове шуме су: шуме сладуна 

и цера, шуме цера и шуме китњака. Шуме овог краја су богате и различитим шумским воћем: 

малина, купина, јагода, боровница, леска, трњине, глогиње, дивље крушке итд. 

 
 
4. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 
 
 

4.1. Становништво (број становника и стопа раста) 

Према последњем попису становништва, домаћинства и станова 2011. године у Пироту живи 

57.928 становника, од тога око 67% становника живи у граду, а око 33% у селима. Пирот годишње 

губи око 500 становника и то због веће смртности у односу на рађања. 
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Табела 8 Упоредни преглед броја становника 1948–2011. године 
 

 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2011. 2019. 1 

Број 
становника у 
граду Пироту 

 
70.049 

 
69.210 

 
68.073 

 
69.285 

 
69.653 

 
67.658 

 
63.791 

 
57.928 

 
53.824 

Промена 
броја 

становника у 
граду Пироту 

 
- 

 
<839 

 
<1.137 

 

 
>1.212 

 
>368 

 

 
<1.995 

 
<3.867 

 

 
<5.863 

 

 
<4.104 

Стопа раста 
становника у 
граду Пироту 

(%) 

 
- 

 
-1.21 

 
-1.67 

 
1.75 

 

 
0.53 

 

 
-2.95 

 
-6.06 

 

 
-10.12 

 
-7,62 

Број 
становника у 

округу 

 
160.285 

 
157.360 

 
145.789 

 
136.008 

 
127.427 

 
116.926 

 
105.654 

 
92.479 

 
83.699 

Стопа раста 
броја 

становника у 
округу (%) 

 
 
- 

 
 

-1.86 

 
 

-7.94 
 

 
 

-7.19 
 

 
 

-6.73 

 
 

-8.98 

 
 

-10.67 
 

 
 

-14.25 

 
 

-10,49 

Број 
становника у 

Србији  

 
5.794.837 

 
6.162.321 

 
6.678.247 

 
7.202.915 

 
7.729.246 

 
7.822.795 

 
7.893.125 

 
7.186.862 

 
6.945.235 

Стопа раста 
броја 

становника у 
Србији (%) 

 
- 

 
5,96 

 
7,72 

 
7,28 

 
6,80 

 
1,19 

 
0,89 

 
-9,36 

 
-3,48 

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије 

 

У периоду између последња два пописа (2002. и 2011. године) град Пирот бележи смањење броја 

становника за 5.863, а процена Републичког Завода за статистику Републике Србије је да се 

негативан тренд наставља.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Процењен број становника, стање 30. 06. 2019. 
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Графикон 3 Кретање броја становника у граду Пироту у периоду 1948-2011. године 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, 2011. година 
 
 

Табела 9 Број становника (годишњи просек),  период  2013–2017. године 
 

Број становника у 
Пироту 

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

 
Укупно  

 
56.903   

 
56.396  

 
55.885  

 
55.381 

 
54.873  

 
Мушкарци 

 
28.563   

 
28.306  

 
28.022  

 
27.752 

 
27.526  

 
Жене 

 
28.340  

 
28.090  

 
27.863  

 
27.629 

 
27.347  

Извор: РЗС – Публикација „Процене становништва Републике Србије према полу, старости и типу 
насеља, 2013–2017.” 

 
Табела 10 Компоненте промене броја становника, период 2013–2017. године 

 

Пирот 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Укупна промена 
броја становника  

‐508 ‐506 ‐515 ‐493 ‐524 

Природни прираштај ‐426 ‐449 ‐388 ‐411 ‐458 

Миграциони салдо ‐82 ‐57 ‐127 ‐82 ‐66 

Извор: РЗС – Публикација „Процене становништва Републике Србије према полу, старости и типу 
насеља, 2013–2017.” 
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У периоду 2013–2017. године број становника у Пироту се смањивао за око 500 становника 

годишње и то већим делом због негативног природног прираштаја. 

4.2. Становништво према типу насеља 
 
Према типу насеља, 66,95% од укупног броја становника је градско становништво.  

 
Табела 11 Структура становништва према типу насеља, 2011. година 

 

 

 
Град Пирот 

 
Пиротски округ Србија 

Број Учешће (%) Број Учешће (%) Број Учешће (%) 

Градско 

становништво 
38.785 66,95 57.807 62,51 4.271.872 59,44 

Остало 

становништво 
19.143 33,05 34.672 37,49 2.914.990 40,56 

Укупно 

становништво 
57.928 100 92.479 100 7.186.862 100 

Извор: Републички завод за статистистику, Становништво према старости и полу, по насељима, 2011. 
 

Графикон 4 Расподела становника према месту становања у Пироту 
 

 

Извор: Републички завод за статистистику, Становништво према старости и полу, по насељима, 2011. 
 
 
 

4.3. Витални догађаји 

 
Витални догађаји показују да из године у годину стопа морталитета превазилази стопу наталитета, 

те се јавља негативана стопа природног прираштаја који износи -7,7 ‰.  

Становништво 
у градском 

насељу
67%

Становништво 
у осталим 
насељима

33%
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Табела 12 Витални догађаји, 2019. година 
 

 Град Пирот Пиротски 
округ 

Србија 

Живорођени 415 630 64.399 

Живорођени на 1000 становника 7,7 7,5 9,3 

Умрли 828 1.492 101.458 

Умрли на 1000 становника 15,4 17,8 14,6 

Природни прираштај -413 -862 -37.059 

Природни прираштај на 1000 становника -7,7 -10,3 -5,3 

Извор: Републички завод за статистистику, Општине и региони у Републици Србији, 2020.  
 
 

Када је реч о фертилитету, најбројнију категорију у структури женског становништва старог 15 и 

више година у Пироту чине жене које су родиле двоје деце (51,93%). 

 
Табела 13 Структура женског становништва старог 15 година и више према броју живорођене деце 

 

 Град Пирот 
Удео у укупном броју жена старих 15 и 

више 
година (%) 

Укупно 25.298 100 

Није рађала 5.365 21,21 

1 дете 4.839 19,13 

2 13.138 51,93 

3 1.534 6,06 

4 293 1,16 

5 и више 129 0,51 

Извор: Фертилитет женског становништва, 2011. година 
 

4.4.Становништво према брачном стању  
 
У структури становништва старог 15 и више година према брачном стању, најбројнију категорију 

чине ожењени/удате око 60%. 

 

Табела 14 Структура становништва старог 15 година и више према брачном стању, 2011. година 
 

 Град Пирот 

Укупно 50.661 

Неожењени/ неудате 7.401/4.543 

Ожењени/удате 15.380/15.457 

Разведени/разведене 796/976 

Удовци/удовице 1.748/4.291 

Непознато (м/ж) 38/31 

Извор: Републички завод за статистистику, Општине и региони у Републици Србији, 2020. 
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4.5. Старосна структура становништва 
 

Према старосној структури у Пироту најбројнију категорију чини становништво у доби између  55-

59 годинa, док је најмање становника који имају 85 година или су старији. Просечна старост 

становника је 44,2 године. Према критеријуму Популационе комисије ОУН становништво се сматра 

старим ако је удео старијих већи од 7%. Град Пирот је захваћен овим процесом јер има значајног 

удела старог становништва. Због чињенице да је град Пирот у фази „дубоке демографске 

старости”,  док су већина општина источне Србије већ одавно у фази „најдубље демографске 

старости”, проблем неповољне старосне структуре укупног, а посебно радно активног 

становништва је велики. 

 
Табела 15 Структура становништва према старости и полу, 2011. година 

 

  Град Пирот 
Удео у укупном броју 

становника (%) 

 
Укупно становника 

укупно 57.928 100,00 

мушко 29.108 50,25 

женско 28.820 49,75 

 
0-4 

укупно 2.191 3,78 

мушко 1.119 1,93 

женско 1.072 1,85 

 
5-9 

укупно 2.415 4,17 

мушко 1.275 2,20 

женско 1.140 1,97 

 
10-14 

укупно 2.661 4,59 

мушко 1.351 2,33 

женско 1.310 2,26 

 
15-19 

укупно 3.158 5,45 

мушко 1.608 2,77 

женско 1.608 2,68 

 
20-24 

укупно 3.420 5,90 

мушко 1.787 3,08 

женско 1.633 2,82 

 
25-29 

укупно 3.527 6,09 

мушко 1.822 3,14 

женско 1.705 2,95 

 
30-34 

укупно 3.462 5,98 

мушко 1.777 3,07 

женско 1.685 2,91 

 укупно 3.744 6,46 
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35-39 мушко 1.923 3,32 

женско 1.821 3,14 

 
40-44 

укупно 3.898 6,73 

мушко 1.948 3,36 

женско 1.950 3,37 

 
45-49 

укупно 4.104 7,08 

мушко 2.158 3,73 

женско 1.946 3,35 

 
50-54 

укупно 4.348 7,51 

мушко 2.243 3,87 

женско 2.105 3,64 

 
55-59 

укупно 4.728 8,16 

мушко 2.392 4,13 

женско 2.336 4,03 

 
60-64 

укупно 4.630 7,95 

мушко 2.323 4,01 

женско 2.307 3,94 

 
65-69 

укупно 3.136 5,41 

мушко 1.570 2,71 

женско 1.566 2,70 

 
70-74 

укупно 3.184 5,50 

мушко 1.548 2,67 

женско 1.636 2,83 

 
75-79 

укупно 2.821 4,87 

мушко 1.235 2,13 

женско 1.586 2,74 

 
80-84 

укупно 1.664 2,87 

мушко 715 1,23 

женско 949 1,64 

 
85 и више 

укупно 837 1,44 

мушко 314 0,54 

женско 

523 

0,90 

 

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011. 
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Графикон 5 Расподела становништва према полу у различитим старосним групама 
 

 
Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011. 

 
 

Табела 16 Функционални контигенти становништва, 2013–2017.  
 

 
 

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Предшколски (0-6) година   3.030      2.999    2.967   2.966   2.968 

Школообавезни (7-14) 
година 

4.028 3.969 3.892 3.811 3.737 

Узраст средње школе (15-18) 
година 

2.394 2.257 2.157 2.080 2.059 

 Деца старости 0-17 година 8.801 8.601 8.435 8.333 8.250 

Млади (15-29) 9.707 9.455 9.232 8.967 8.698 

Женско фертилно 
становништво (15-49) 

11.946 11.752 11.595 11.389 11.136 

Пунолетно становништво (18 
и више) 

48.102 47.795 47.450 47.048 46.623 

Извор: РЗС – Публикација „Процене становништва Републике Србије према полу, старости и типу 
насеља, 2013–2017.” 

 
Табела 17 Функционални контигенти становништва (у процентима), 2013–2017.  

 

 
 

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

Предшколски (0-6) година 5,3 5,3 5,3 5,4 5,4 

Школообавезни (7-14) 
година 

7,1 7,0 7,0 6,9 6,8 
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Узраст средње школе (15-18) 
година 

4,2 4,0 3,9 3,8 3,8 

Деца старости 0-17 година 15,5 15,3 15,1 15,1 15,0 

Млади (15-29) 17,1  16,8  16,5 16,2  15,9  

Женско фертилно 
становништво (15-49) 

21,0  20,8  20,8  20,6 20,3 

Пунолетно становништво (18 
и више) 

84,5  84,8 84,9 85,0 85,0 

Извор: РЗС – Публикација „Процене становништва Републике Србије према полу, старости и типу 
насеља, 2013–2017.” 

 
Табела 18  Становништво по великим старосним групама, 2013–2017.  

 

 
 

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

0-14 година 7.058 6.968 6.859 6.777 6.705 

Радни контингент (15-64) 37.971 37.352 36.704 36.077 35.489 

Стари 65 и више година 11.874 12.076 12.322 12.527   12.679 

Стари 80 и више година 2.688 2.803 2.911 3.005 3.077 

Извор: РЗС – Публикација „Процене становништва Републике Србије према полу, старости и типу 
насеља, 2013–2017.” 

 
Табела 19 Становништво по великим старосним групама (у процентима), 2013–2017. 

 

 
 

2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 

0-14 година 12,4   12,4   12,3  12,2 12,2 

Радни контингент (15-64) 66,7  66,2 65,7  65,1   64,7  

Стари 65 и више година 20,9  21,4 22,1  22,6   23,1  

Стари 80 и више година 4,7  5,0 5,2 5,4 5,6 

Извор: РЗС – Публикација „Процене становништва Републике Србије према полу, старости и типу 
насеља, 2013–2017.” 
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Графикон 6 Становништво по великим старосним групама 
 

Извор: РЗС – Публикација „Процене становништва Републике Србије према полу, старости и типу 

насеља, 2013–2017.” 

 

4.6. Полна структура становништва 
 
Од укупног броја становника у Пироту, око 50,16% су мушкарци, а око 49,84% су жене. Слична је 

структура и у округу, док је у Републици Србији доминантнији женски пол. 

 

Табела 20 Полна структура становништва, процена за 2017. годину 
 

 Град 

Пирот 

Структура 

становништв

а у Пироту 

(%) 

Број 

становник

а у округу 

Структура 

становништв

а у округу (%) 

Број 

становник

а у Србији 

Структура 

становништв

а у Србији 

(%) 

Мушкарци 27.526  50,16 43.543 50,65 3.419.815 48,71 

Жене 27.347  49,84 42.421 49,35 3.601.043 51,29 

Укупно 54.873 100 85.964  100 7.020.858 100 

Извор: Републички завод за статистику Републике Србије, Процене становништва Републике Србије 
према полу, старости и типу насеља, 2013–2017. 

 

4.7. Етничка структура становништва 

У Пироту су према националној припадности најбројнији Срби и они чине 91,90% становништва, 

следе Роми са 4,45%, затим Бугари са 0,95% од укупног броја становника. 
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Табела 21 Структура становништва према етничкој или националној припадности, 2011. година 
 

 

Национална 

припадност 

 

       Град Пирот 

       

 

    Удео у укупном        

с    становништву          

(%) 

 

     Пиротски 

округ 

      

 

  Удео у 

укупном            

становништву       

(%) 

Срби 53.232 91,90 77.379 83,67 

Црногорци 23 0,04 38 0,04 

Југословени 47 0,08 120 0,13 

Албанци 19 0,03 21 0,02 

Бошњаци / / 1 0,01 

Бугари 549 0,95 6.602 7,14 

Буњевци 1 0,01 1 0,01 

Власи 1 0,01 1 0,01 

Горанци 80 0,14 87 0,09 

Мађари 10 0,02 14 0,02 

Македонци 67 0,12 118 0,13 

Муслимани 9 0,02 20 0,02 

Немци 5 0,01 10 0,01 

Роми 2.576 4,45 4.306 4,66 

Румуни 1 0,01 4 0,01 

Руси 9 0,02 16 0,02 

Русини 3 0,01 3 0,01 

Словаци 3 0,01 5 0,01 

Словенци 3 0,01 4 0,01 

Украјинци 4 0,01 4 0,01 

Хрвати 42 0,07 64 0,07 

Остали 25 0,04 169 0,18 

Нису се 

изјаснили 971 1,67 2.984 3,23 

Регионална 

припадност 6 0,01 11 0,01 

Непознато 242 0,42 497 0,54 

Укупно 57.928 100,00 92.479 100,00 

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011. 
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4.8. Структура становништва према вероисповести 
 
Према вероисповести, највећи број становника у Пироту чине припадници православне вере 

(94,60%). 

 

Табела 22 Структура становништва према вероисповести, 2011. година 
 

 Град Пирот Пиротски округ Република Србија 

 број % број % број % 

Православна 54.797 94,60 86.312 93,33 6.079.396 84,59 

Католичка 88 0,15 126 0,14 356.957 4,97 

Протестантска 11 0,02 19 0,02 71.284 0,99 

Остале 

хришћанске  10 0,02 11 0,01 

3.211 0,04 

Исламска 147 0,25 219 0,24 222.828 3,10 

Јудаистичка / / / / 578 / 

Источњачке 

вероисповести 3 0,01 5 0,01 

1.237 0,01 

Остале 

вероисповести 5 0,01 13 0,01 

1.776 0,02 

Агностици 6 0,01 8 0,01 4.010 0,05 

Нису верници 252 0,44 439 0,47 80.053 1,11 

Нису се 

изјаснили 1.671 2,88 3.599 3,89 

220.735 3,07 

Непознато 320 0,55 664 0,72 99.714 1,39 

Укупно 57.928 100 92.479 100 7.186.862 100 

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011. 

 

 

4.9. Структура становништва према матерњем језику 
 
У Пироту је најбројније становништво чији је матерњи језик српски језик (96,38%). 
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Табела 23 Структура становништва према матерњем језику, 2011. година 
 

  

Пирот 

 

Пиротски округ 

 

Република Србија 

 број (%) број (%) број (%) 

Српски 55.830 96,38 83.617 90,42 6.330.919 88,09 

Албански 18 0,03 23 0,02 10.040 0,14 

Босански 3 0,01 3 0,00 138.871 1,93 

Бугарски 146 0,25 4.077 4,40 13.337 0,19 

Буњевачки / / / / 6.835 0,10 

Влашки / / 2 0,00 43.095 0,60 

Мађарски 10 0,02 14 0,02 243.146 3,38 

Македонски 74 0,13 124 0,13 12.706 0,18 

Немачки 5 0,01 7 0,01 2.190 0,03 

Ромски 1.252 2,16 2.189 2,37 100.668 1,40 

Румунски 2 0,00 5 0,01 29.075 0,40 

Руски 11 0,02 19 0,02 3.179 0,04 

Русински 3 0,01 3 0,00 11.340 0,16 

Словачки 4 0,01 5 0,01 49.796 0,69 

Словеначки 5 0,01 9 0,01 2.269 0,03 

Хрватски 24 0,04 40 0,04 19.223 0,27 

Црногорски 3 0,01 6 0,01 2.519 0,04 

Остали језици 61 0,11 1.072 1,16 39.463 0,55 

Нису се изјаснили 228 0,39 600 0,65 46.499 0,65 

Непознато 249 0,43 664 0,72 81.692 1,14 

Укупно 57.928 100 92.479 100 7.186.862 100 

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011. 
 
 

4.10. Становништво према активности 
 

4.10.1. Структура становништва према активности и полу 
 
У структури становништва према активности, у категорији економски активног становништва више 

су заступљене особе мушког пола са 57,5%, док су жене заступљеније у категорији неактивног 

становништва са 55%. 
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Табела 24 Структура становништва према активности и полу, 2011. година 
 

Укупно становништво 
Пирот 

57.928 

економски активно становништво, свега 

укупно 24.342 

мушко 14.004 

женско 10.338 

економски активно становништво, обављају занимања 

укупно 17.338 

мушко 10.216 

женско 7.122 

незапослени, свега 

укупно 7.004 

мушко 3.788 

женско 3.216 

 незапослени, некада радили 

укупно 4.203 

мушко 2.390 

женско 1.813 

незапослени, траже први посао 

укупно 2.801 

мушко 1.398 

женско 1.403 

неактивно становништво, свега 

укупно 33.586 

мушко 15.104 

женско 18.482 

неактивно становништво, деца млађа од 15 година 

укупно 7.267 

мушко 3.745 

женско 3.522 

неактивно становништво, пензионери 

укупно 15.761 

мушко 7.365 

женско 8.396 

неактивно становништво, лица са приходима од имовине 

укупно 156 

мушко 119 

женско 37 

неактивно становништво, ученици/студенти 

укупно 4.571 

мушко 2.165 

женско 2.406 

неактивно становништво, лица која обављају само кућне послове 

у свом домаћинству  

укупно 4.054 

мушко 586 

женско 3.468 

неактивно становништво, остало укупно 1.777 
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мушко 1.124 

женско 653 

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011. 
 
 
 
Графикон 7 Заступљеност радно активног становништва у укупном становништву у општинама Пиротског 

округа, 2011. година 
 

 

Извор: Републички Завод за статистику Републике Србије, 2011. 
 

 
Табела 25 Регистрована запосленост у 2020. години (годишњи просек) 

 

 Пирот 
Пиротски 

округ 

Република 

Србија 

Запослени у правним лицима 11.960 16.806 1.764.127 

Предузетници, лица која самостално 

обављају делатност и запослени код њих 
2.913 4.346 384.972 

Регистровани индивидуални 

пољопривредници 
102 191 66.376 

Укупно 14.975 21.343 2.215.475 

Извор: РЗС, Запослени у Републици Србији, 2020. Саопштење 
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Табела 26 Стање незапослености у Пиротском округу по градовима/општинама, 2021. година 
 

 Број незапослених 

Укупно Жене 

Пирот 5.705 3.367 

Бабушница 1.392 620 

Бела Паланка 2.044 962 

Димитровград 1.198 576 

Извор: Национална служба за запошљавање, Месечни статистички билтен, април 2021. 
 

Од укупног броја незапослених у Пиротском округу, највише незапослених жена је у Пироту (59%), 

а најмање у Бабушници (45%). 

4.10.2. Структура активног становништва према врсти занимања и области делатности 

 

Према врсти занимања у структури активног становништва које обавља занимање, најбројнији су 

запослени у области прерађивачке индустрије 5.992, трговини 1.658, затим следе запослени у  

сектору услуге смештаја и исхране 555 и сектору административне и помоћне услужне делатности 

553 запослених. У државној управи запослено је 922 становника, у образовању 771, а у 

здравственој и социјалној заштити 1.230 становника Пирота. 

 
 

Табела 27 Регистрована запосленост по секторима делатности, 2020. година 
(годишњи просек) 

 

 Пирот Пиротски округ Република Србија 

 14.974 21.343 2.215.475 

Пољопривреда, шумарство 

и рибарство 

173 210 30.345 

Рударство 134 175 28.969 

Прерађивачка индустрија 5.992 7.987 476.040 

Снабдевање електричном 

енергијом, гасом и паром 

164 215 24.643 

Снабдевање водом и 

управљање отпадним 

водама 

266 586 35.518 

Грађевинарство 525 775 115.291 

Трговина на велико и мало, 

поправка моторних возила 

1.658 2.305 348.027 

Саобраћај и складиштење 543 933 122.868 

Услуге смештаја и исхране 555 855 85.840 
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Информисање и 

комуникације 

224 267 73.882 

Финансијске делатности и 

делатност осигурања 

236 259 43.736 

Пословање некретнинама 16 16 7.249 

Стручне, научне, 

иновационе и техничке 

делатности 

342 517 108.902 

Административне и помоћне 

услужне делатности 

553 663 101.644 

Државна управа и обавезно 

социјално осигурање 

922 1.601 157.733 

Образовање 771 1.260 151.217 

Здравствена и социјална 

заштита 

1.230 1.606 155.240 

Уметност, забава и 

рекреација 

213 364 37.892 

Остале услужне делатности 355 557 44.063 

Регистровани индивидуални 

пољопривредници 

102 191 66.376 

Извор: РЗС, Регистрована запосленост по општинама и градовима, 2020. 

 

4.11. Образовна структура становништва 

 

У образовној структури становништва старог 15 и више година у Пироту  најбројније је 

становништво са средњом стручном спремом, а затим са основним образовањем. У Пироту има 

1,61% неписменог становништва. Проценат неписмености у округу најнижи је у Пироту, а највиши 

у Бабушници. У региону Јужне и Источне Србије има  3,05% неписменог становништва, а у 

Републици Србији проценат неписмености износи 1,96%. Од укупног броја становника старог 15 и 

више година без школске спреме у Пироту 77% је женског пола, а у категорији са непотпуним 

основним образовањем жене учествују са 64%.  

 

Табела 28 Структура становништва старог 15 и више година према школској спреми, 2011. година 
 

   

Пирот 

Пиротски округ 

Укупно 

Република 

Србија 

Укупно 

 

Без школске спреме 

укупно 997  

2.189 

 

164.884 мушко 227 

женско 770 
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Непотпуно основно 

образовање 

укупно 7.139  

12.903 

 

677.499 мушко 2.539 

женско 4.600 

 

Основно образовање 

укупно 11.507  

19.946 

 

1.279.116 мушко 5.878 

женско 5.629 

 

Средње образовање -

укупно 

укупно 23.681  

35.920 

 

3.015.092 мушко 12.944 

женско 10.737 

 

Гимназија 

укупно 2.509  

4.802 

 

311.530 мушко 1.133 

женско 1.376 

 

Средње образовање -

краће  

од 4 године 

укупно 10.844  

16.180 

 

1.186.641 мушко 6.555 

женско 4.289 

 

Средње образовање - 4 

године 

укупно 10.170  

14.690 

 

1.464.981 мушко 5.142 

женско 5.028 

 

Специјализација после 

средњег образовања 

укупно 158  

248 

 

51.940 мушко 114 

женско 44 

 

Више образовање 

укупно 3.075  

4.613 

 

348.335 мушко 1.532 

женско 1.543 

 

Високо образовање 

укупно 4.186  

5.679 

 

652.234 мушко 2.218 

женско 1.968 

 

Непознато 

укупно 76  

132 

 

24.424 мушко 25 

женско 51 

Укупно  50.661 81.382 6.161.584 

Извор: РЗС, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији – Књига 3 Школска 
спрема, писменост и компјутерска писменост 
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Графикон 10 Структура становништва старог 15 и више година према школској спреми и писмености, 
2011. година 

 

 
Извор: РЗС, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији – Књига 3 Школска 

спрема, писменост и компјутерска писменост 
 

Посматрано по старости, највише неписмених је са 65 и више година, а посматрано по полу знатно 

већи проценат неписмених је међу женском популацијом. 

Табела 29 Неписмено становништво по полу и старости у Пироту, 2011. година 
 

 укупно мушко женско 

Број неписмених 858 175 683 

Проценат неписмених 1,61 0,66 2,57 

Неписмени 10-14 7 5 2 

Неписмени 15-19 9 4 5 

Неписмени 20-34 40 24 16 

Неписмени 35-49 33 12 21 

Неписмени 50-64 90 40 50 

Неписмени преко 65 679 90 589 

Извор: РЗС, Становништво старо 10 и више година према полу, а неписмени и према старости, по 
општинама и градовима, 2011. 
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22,71%
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0,15%

Образовна структура
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више образовање

високо образовање

непознато
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4.12. Породице и домаћинства 

 

4.12.1. Породице 

 

Према броју деце у Пироту, најбројније су породице са једним дететом (34,21%), следе породице 

са двоје деце (26,81%), док је са троје и више деце 2,75% породица од укупног броја породица са 

децом. 

 

Табела 30 Структура породица према броју деце у породици, 2011. година 
 

  

Пирот 

Удео у укупном 

броју породица  

(%) 

Број породица – укупно 17.993 100,00 

Број породица без деце 6.519 36,23 

Број породица са децом  11.474 63,77 

Број породица са 1 дететом 6.155 34,21 

Број породица са 2 детета 4.824 26,81 

Број породица са 3 детета 430 2,39 

Број породица са 4 детета 48 0,27 

Број породица са 5 или више 

деце 

17 0,09 

Просечан број деце у породици 1,51 / 

Извор: РЗС, Књига 17 - Породице с децом Подаци по општинама и градовима, 2011. 

 

Табела 31 Структура породица, 2011. година 

  

Пирот 

Удео у укупном 

броју породица  

(%) 

Број породица – укупно 17.993 100,00 

Брачни пар без деце 6.296 35,00 

Ванбрачни пар без деце 223 1,24 

Брачни пар са децом 8.818 49,00 

Ванбрачни пар са децом 335 1,86 

Мајка са децом 1.750 9,73 
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Отац са децом 571 3,17 

Извор: РЗС, Књига 17 – Породице с децом подаци по општинама и градовима, 2011. 
 

 

4.12.2. Домаћинства 

 

Према броју чланова у Пироту, најбројнија су домаћинства са два члана (28,15%), следе 

домаћинства са једним чланом (20,6%) и домаћинства са три члана (18,90%).  

 
Табела 32 Структура домаћинстава према броју чланова, 2011. година 

 

  

Пирот 

Удео у укупном броју 

домаћинстава                        

(%) 

Укупан број 

домаћинстава 

20.309 100 

Са 1 чланом 4.183 20,60 

Са 2 члана 5.717 28,15 

Са 3 члана 3.839 18,90 

Са 4 члана 3.819 18,80 

Са 5 чланова 1.533 7,55 

Са 6 и више чланова 1.218 6,00 

Просечан број чланова 2,9 - 

Извор:РЗС, Публикација Општине и региони у Републици Србији, 2020. годинa 
 

Графикон 11 Структура домаћинстава према броју чланова 
 

 

Извор:РЗС, Публикација Општине и региони у Републици Србији, 2020. годинa 

20,60%
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4.13. Миграције становништва 

4.13.1. Досељеници 

Од укупног становништва тренутно настањеног у Пироту, досељеници чине 41,52%. Од тога, 

највећи број њих се доселио у периоду од 1980. и раније, и то из другог насеља исте општине. 

 

Табела 33 Број досељеника по временском периоду 2011. година 
 

  

 

Укупно 

Досељено из Републике Србије 

 

Свега 

из исте области  

из друге 

области 
из другог 

насеља исте 

општине 

из друге 

општине 

Пирот 

 

24.051 22.618 14.452 4.236 3.930 

1980. и раније 14.012 13.530 9.337 2.571 1.622 

1981–1985. 1.956 1.812 1.182 329 301 

1986–1990. 1.685 1.573 1.002 291 280 

1991–1995. 1.482 1.098 568 237 293 

1996–2000. 1.215 1.151 569 164 418 

2001–2005. 1.148 1.064 553 184 327 

2006. и касније 1.637 1.510 729 256 525 

непозната година 916 880 512 204 164 

Извор: РЗС, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији – Публикација 
Миграције 

 

Табела 34 Структура досељеника према подручју са којег су досељени, 2011. година 
 

 

Досељени из других земаља 

 

 

 

Свега 

 

Из бивших република СФРЈ 

 

 

Из 

осталих 

земаља 

 

БиХ 

 

Македонија 

 

Словенија 

 

Хрватска 
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Црна 

Гора 

1.430 250 287 47 333 65 448 Пирот 

480 75 168 20 75 18 124 1980. и 

раније 

144 16 21 - 11 11 85 1981–1985. 

111 24 24 8 24 8 23 1986–1990. 

384 98 39 15 196 10 26 1991–1995. 

64 11 4 1 7 5 36 1996–2000. 

84 8 2 - 12 8 54 2001–2005. 

127 11 18 2 6 5 85 2006. и 

касније 

36 7 11 1 2 - 15 Непозната 

година 

Извор: РЗС, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији 
– Публикација Миграције 

4.13.2. Дневне миграције 

Највећи број дневних миграната који обављају занимање путује у другу општину. 

 
Табела 35 Дневне миграције, 2011. година 

 

  Пирот 
Удео у укупном броју 

дневних миграната (%) 

Дневни мигранти – укупно 6.225 100 

Дневни мигранти 

који обављају 

занимање 

укупно 4.209 67,61 

у оквиру исте општине 3.376 54,23 

у другој општини 470 7,55 

у страној држави 7 0,11 

 у другој области 356 5,72 

Дневни мигранти 

који се школују 

укупно 2.016 32,39 

у оквиру исте општине 1.278 20,53 

у другој општини 180 2,89 

у страној  држави 2 0,03 

   у другој области 556 8,93 

Извор: РЗС, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији – Публикација 
Дневни мигранти 
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5. СТАМБЕНИ РЕСУРСИ 

 

5.1. Стамбена статистика 

 

Према последњем попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године, Пирот има 28.847 

станова.  

 

Табела 36 Упоредни преглед броја станова по попису до 2011. године 
 

 
 

 
1971. 

 
1981. 

 
1991. 

 
2002. 

 
2011. 

 

Број станова у Пироту 

 

17.537 

 

21.789 

 

23.232 

 

27.761 

 

28.847 

 

 

Град Пирот 

 

број станова 

на 100 

становника 

 

25 

 

31 

 

34 

 

43 

 

50 

пораст броја 

станова (%) 

 

/ 

 

19,51 

 

6,21 

 

16,31 

 

3,76 

 

 

Пиротски 

округ 

 

број станова 

на 100 

становника 

 

26 

 

35 

 

38 

 

50 

 

58 

пораст броја 

станова (%) 

 

/ 

 

19,46 

 

0,29 

 

15,14 

 

1,99 

 

 

Србија 

 

 

број станова 

на 100 

становника 

 

26 

 

30 

 

32 

 

34 

 

44 

пораст броја 

станова (%) 

 

/ 

 

18,59 

 

7,98 

 

6,85 

 

0,11 

Извор: РЗС, Упоредни преглед броја домаћинстава 1948–2011. и станова 1971–2011. 

 

Од укупног броја, највећи број станова у Пироту је у приватној својини једног лица и тај број износи 

25.150 станова. 

 
Табела 37 Станови према својини и основу по којем домаћинства користе стан по областима, 2011. 

година 
 

 

Област 

 

Укупно 

Приватна 

својина 1 

лице 

Приватна 

својина 2 и 

више лица 

Јавна 

(државна) 

својина 

Остали 

облици 

својине 
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Пирот 28.847 25.150 1.787 137 103 

Пиротски округ 53.526 44.835 3.090 245 178 

Србија 3.231.931 2.690.028 231.833 25.142 26.522 

Извор: РЗС, Станови према својини и основу по којем домаћинства користе стан – Подаци по општинама и 
градовима, 2011. 

 
Табела 38 Настањени станови према основу по којем домаћинства користе стан, 2011. година 

  

Област укупно власништво закуп подстанарство сродство остало 

Пирот 19.895 17.975 135 553 1.231 1 

Пиротски 

округ 

33.189 30.006 229 859 2.085 10 

Србија 2.423.208 2.121.484 40.900 122.530 136.949 1.345 

Извор: РЗС, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији – Настањени 
станови по основу по којем домаћинства користе стан, према својини стана (по општинама и градовима 

 

Графикон 12 Расподела заступљености коришћења настањених станова према основу 

коришћења, између општине, округа и Републике, 2011. година 

 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%
100,00%
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Извор: РЗС, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији – Настањени 
станови по основу по којем домаћинства користе стан, према својини стана (по општинама и градовима) 

 

На основу података из последњег пописа 2011. године, у Пироту чак 90,35% домаћинстава живи у 

властитим становима, док 2,78% живи у подстанарским условима. 

На територији Пирота, као и у Пиротском округу, најбројнији су станови са површином између 61-

80 m2, док је најмањи број станова са површином 151 и више m2. 

 

Табела 39 Станови за стално становање по броју и површини, 2011. година 
 

 Пиротски  округ Пирот 

Станови са 

површином (m2) 

број површина 

(m2) 

број површина 

(m2) 

Укупно 45.028 3.014.048 24.589 1.742.686 

до 30 3.843 97.671 1.516 38.271 

31-40 5.430 206.300 2.525 95.738 

41-50 7.128 343.317 3.255 156.679 

51-60 7.719 445.633 4.286 246.350 

61-80 10.903 796.220 6.568 479.948 

81-100 6.318 598.493 3.921 370.530 

101-120 1.639 188.771 1.152 132.466 

121-150 1.041 146.979 740 104.230 

151 и више 1.007 190.664 626 118.474 

Извор: РЗС, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији – Станови 
за стално становање према површини, по општинама и градовима 

 
Табела 40 Број и површина стамбених јединица по врсти, по областима, 2011. година 

 

 Стано

ви 

укупно 

Наста

њени 

стано

ви 

Привре

мено 

ненаст

ањени 

станов

и 

Напу

штени 

стано

ви 

Стано

ви за 

одмо

р и 

рекре

ацију 

Станови 

који се 

користе 

у време 

сезонск

их 

радова 

у 

пољопр

ивреди 

Стано

ви у 

којим

а се 

искљ

учиво 

обав

ља 

делат

ност 

Наста

њене 

посло

вне 

прост

орије 

Прост

орије 

наста

њене 

из 

нужде 

Колек

тивне 

стамб

ене 

једин

ице 

Број станова у површини (m²) 

Република Србија 

Укупно 
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Број 3.231.

931 

2.423.

208 

475.75

9 

113.9

56 

177.9

89 

23.530 17.48

9 

5.563 7.635 702 

Повр

шина 

у m² 

230.51

8.414 

179.70

3.282 

31.741.

687 

6.404.

089 

10.37

9.218 

1.102.30

3 

1.187.

835 

297.4

19 

134.4

58 

- 

Пиротски округ 

Укупно 

Број 53.526 33.189 6.919 4.920 7.018 1.364 116 46 90 11 

Повр

шина 

у m² 

3.450.

543 

2.356.

917 

417.86

1 

239.2

70 

366.9

99 

62.284 7.212 2.282 132 - 

Пирот 

Укупно 

Број 28.847 19.895 3.385 1.309 3.490 712 56 20 31 3 

Повр

шина 

у m² 

1.962.

355 

1.467.

057 

209.19

0 

66.43

9 

184.2

66 

31.574 3.829 1.168 498 - 

Извор: РСЗ, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији – Број и 

површина стамбених јединица, подаци о насељима 

 
 

Табела 41 Стамбене јединице према броју домаћинстава, 2011. година 
 

Број домаћинстава у становима Пирот 

Број станова са једним домаћинством 19.559 

Број станова са два домаћинства 316 

Број станова са три и више домаћинства 20 

Укупан број настањених станова 19.895 

Извор: РЗС, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији – Настањени 
станови према броју соба, домаћинстава и лица по општинама и градовима 

 
 

Табела 42 Структура настањених станова према броју соба по областима 
(где се кухиња рачуна као соба), 2011. година 

 

  

Пирот 

Удео у 

укупном броју 

станова у 

општини (%) 

 

Пиротски 

округ 

 

Република 

Србија 

Укупно 24.589 100 45.028 3.012.923 
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Једнособан 416 1,69 1.058 90.894 

Двособан 2.742 11,15 6.102 429.415 

Трособан 5.423 22,05 11.000 1.013.964 

Четворособан 7.733 31,45 14.393 821.087 

Петособан 5.201 21,15 7.962 375.012 

Шестособан 1.850 7,52 2.681 144.958 

Седмособан 782 3,18 1.146 73.993 

Осмособан 210 0,85 316 25.009 

Деветособан и више 232 0,94 370 38.591 

Извор: РСЗ, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији – Станови 
за стално становање према броју соба и настањености, по општинама и градовима 

 

Према уделу у укупном броју станова, у Пироту најзаступљенији су четворособни станови (31,45%), 

потом следе трособни (22,05%) и петособни станови (21,15%). 

 
Табела 43 Број станова према опремљености инсталацијама и основу коришћења, 2011. година 

 

Станови са 

инсталацијама 

Број 

Јавни водовод 19.217 

Остали типови водовода 6.723 

Хидрофор и сл. 366 

Јавна канализација 16.739 

Септичка јама и сл. 9.552 

Електрична енергија 28.178 

Центално/етажно 

грејање 

7.036 

Гасовод - 

Извор: РСЗ, Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији – Станови према 
опремљености инсталацијама и основу коришћења, по општинама и градовима 

 

5.2. Стамбена изградња 
 

Табела 44 Стамбени фонд, 2011. година 
 

 Пирот Пиротски округ Србија 

Број станова за 

стално становање 

24.589 45.028 3.012.923 

Извор: РЗС, Публикација Општине и региони у Републици Србији, 2020. 
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Табела 45 Стамбена изградња и порушени станови, 2019. година 
 

 Пирот Пиротски округ Србија 

Завршенени станови –   

број/површина m2 

136/10.399 144/11.668 24.803/1.961.112  

Број незавршених 

станова 

130 148 27.866 

Изграђени станови на 

1000 становника 

2,5 1,7 3,6 

Порушени станови –  

број/површина m2 

15/1.950 15/1.950 1.420/129.599  

Извор: РЗС, Публикација Општине и региони у Републици Србији, 2020. 
 

 

Табела 46 Вредност изведених грађевинских радова, 2019. година 
 

 
Град Пирот                    

(у хиљ. РСД) 

Пиротски округ 

(у хиљ. РСД) 

Вредност изведених грађевинских радова – укупно 5.877.512 8.674.281 

Зграде 1.171.828 1.458.858 

Остале грађевине 4.705.684 7.215.013 

Вредност изведених грађевинских радова – 

новоградње укупно 
4.644.331 6.723.763 

Зграде 643.552 778.298 

Остале грађевине 4.000.779 5.945.465 

Извор: РЗС, Публикација Општине и региони у Републици Србији, 2020 
. 

5.3. Цене на тржишту 
 

Табела 47 Просечне цене квадратног метра по зонама на територији града Пирота, за 2020. годину 
(РСД) 

 

  

I зона 

 

II зона 

 

III зона 

 

IV зона 

Станови 66.570 65.582 61.040 - 

Куће за становање - 45.987 31.418 9.394 

Пословне зграде и други 

(надземни и подземни) 

 

90.624 

 

- 

 

- 

 

- 
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грађевински објекти који 

служе за обављање 

делатности 

Гараже и гаражна места 22.500 22.500 13.846 - 

Грађевинско земљиште 2.045 2.045 1.227 142 

Пољопривредно 

земљиште 

- - 107 39 

Шумско земљиште - - 26 26 

Извор: Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији града Пирота, Скупштина Града 

Пирот 

 

 

Табела 48 Цене станова новоградње, I полугодиште 2020. године 
 

  

Град 

Пирот 

Просечна површина 

станова (m²) 

57 

Цена стана (1 m² у РСД) 82.840 

Извор: РЗС, Саопштење, Статистика грађевинарства, Цене станова новоградње, II полугодиште 

2020. године 

 


