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Након читања рукописа који нам је доставио 
Предраг М. Видановић један од очигледних 
утисака јесте да је реч о модерном, ефектном и 

пријемчиво упакованом доживљају онога што је аутор 
назвао Архивско огледало прошлости. Већ из првих 
импресија се може препознати сензибилитет аутора за 
укусе савременог читаоца чији су фокуси интересовања 
све мање усмерени на оно што подразумева класична 
историографија. У ери када је однос према тексту дужем 
од неколико редова готово искључив, када су императив 
кратке форме и визуелне сензације, а баратање 
чињеницама које воде разумевању прочитаног врло 
анемично, рукопис колеге Видановића добија тражени 
смисао. Држећи се све време узуса историјске науке, 
аутор је њен појавни облик у виду свог рукописа учинио 
релаксираним од онога што просечног конзумента 
таквог штива најчешће оптерећује. Презентујући 
резултате истраживања Предраг М. Видановић као да 
нас води кроз својеврсни галеријски простор у коме 
су изложене тематски подељене фото-документарне 
поставке. Истичући изворе првог реда као свој медијум 
за конекцију са вешто изабраним секвенцама локалне 
прошлости, аутор нам даје могућност да те парчиће 
историјске реалности доживимо у најдиректнијем 
могућем смислу као појаве саме за себе, али и као део 
много већег историјског мозаика који се пред читаоцем 
указује по склапању корица будуће књиге. Скоро 
очигледна намера аутора да не намеће, не сугерише 
и не закључује тежиште просуђивања о садржају 
рукописа помера на страну читаоца. У том смислу се 
колега Видановић поставља много више као приређивач 
изворне архивске грађе него као њен аналитичар и 
савремени тумач. Са друге стране темперамент врсног 
познаваоца архивских фондова и локалне историје 
је учинио да одабир извора и концепција њиховог 
презентовања не склизну ка историјском забавнику 

већ да имају смисао који историјска наука подразумева. 
Може се рећи да је рукопис Архивско огледало 
прошлости на неки начин сажетак, али и визуелно врло 
допадљива допуна Водича кроз архивску грађу коју 
он, као службено информативно средство Историјског 
архива у Пироту, није имао. Радећи на приређивању 
поменутог водича аутор је стекао најбољи увид у 
фондове и збирке установе у којој ради тако да је сада 
нама отворио могућност да у њих завиримо и сусретнемо 
се са документима и фотографијама очи у очи. 

Велика вредност материјала који је колега Видановић 
приредио јесте његова широка употребна вредност. 
Оно што је очигледно, јесте да није реч о штиву 
резервисаном само за историчаре, иако ће њима највише 
користити, већ говоримо о будућој публикацији која ће 
бити занимљива читаоцима свих образовних нивоа, свих 
узраста и афинитета. Као ризница сећања забележених 
објективима из прошлог века ова публикација ће 
сигурно наћи своје место у сувенирницама или поклон 
пакетима намењених онима који би да на најбољи могући 
начин доживе дух старе пиротске вароши. Та димензија 
рукописа посебно долази до изражаја захваљујући 
напредним дизајнерским и графичким решењима што 
додатно привлачи пажњу читаоца и задржава његов 
поглед на свакој његовог страници много дуже него што 
би се очекивало. 

На крају, одајемо признање аутору на идеји да на 
овако савремен и смеран начин презентује стајне тачке 
новије локалне историје и омогући поглед на њих, како је 
сам рекао, кроз архивско огледало, а издавачу најтоплије 
препоручујемо да штампањем публикације омогући 
широј публици да у њој ужива.

Давор Лазаревић, историчар 

У Пироту, октобра 2019.                                                        

Рецензије
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У времену када први атрибут уз реч живот постаје 
брзина, када једини синоним уз реч човек постаје 
брига за будућност,постоје људи којима се време 

мери уназад, а први синоним уз живот за њих је 
прошлост. Ти људи стрпљиво, годинама идеценијама, 
више од једног века, делују да сачувају прошлост и на 
време гледају из перспективе протеклог. Будућност 
посматају искључиво као продукт онога што севећ 
десило или седешава. Људи који обасјавају прошлост, а у 
садашњости мисле на будућност. Архивисти. 

Од доношења првог Закона о државној архиви 1898. и 
оснивања Архива Србије две године касније, архивисти 
неуморно, независно од државног, друштвеног и 
политичког система, увек су на истом задатку. Њихов 
задатак јесте брига о нашој прошлости о ономе што 
је сачувано, али и о нашој будућности јер трагови које 
стварамо данас морају бити видљиви генерацијама које 
долазе после нас. Они чувају документа о појединцима 
и друштву у целини, са свим његовим различитостима, 
његовим манама, квалитетима, предностима и 
недостацима. Уз Државну архиву, данас Архив Србије, и 
Државну архиву у Новом Саду,  после Другог светског 
рата оснивају се регионални архиви у свим већим 
градовима тадашње Народне републике Србије у оквиру 
ФНР Југославије. Један од архива који се оснива, додуше 
нешто касније од већине, 1956. године, је и Државна 
архива Среза Пирот. Од тада, уз бројне трансформације 
ускладу са друштвеним променама, али по делатности 
непромењен, до данас Историјски архив у Пироту 
неуморно чува прошлост Пиротског округа. У својим 
депоима, он данас чува 319 архивска фондова и 6 збирки.

Као круна рада једног архива, почетком 2019. године 
из штампе је изашао Водич Историјског архива Пирот, 
као најважније обавештајно средство једне архивске 
установе. Из неуморног и огромног рада и труда на 

изради Водича, произашла је ова идеја о приказивању 
историје пиротског краја кроз једну овакву публикацију. 
Пред нама је књига аутора Предрага М. Видановића, 
архивиста Историјског архива Пирот, која се може 
читати двослојно. Са једне стране говори о бурној и 
богатој историји пиротског краја, а са друге стране 
говори о богатству и разноврсности архивске грађе 
која се чува у Историјском архиву у Пироту. Аутор, 
иначе један од најзаслужнијих за израду Водича 
Историјског архива, на сликовит, занимљив и широкој 
публици пријемчив начин, успео је на релативно мало 
страна (204 укупно) да постигне овако сложен задатак. 
Из мноштва занимљиве архивске грађе која се чува 
у пиротском архиву, колега Видановић је успео да 
изабере оне примерке докумената који ће причати 
причу сами по себи својом садржином, али бити и добра 
основа за „причање приче“ о најбитнијим моментима 
историје града Пирота и његове околине. Концепцијом 
и распоредом (слично распореду у Водичу) представио 
је најрапрезентативније установе и организације 
Пиротског краја кроз његову историју.

Због тога, као архивиста, али и као историчар, 
најтоплије препоручујем издавачу -  Историјском архиву 
у Пироту, књигу Предрага М. Видановића за објављивање, 
а будућим читаоцима за читање. 

Слободанка Цветковић, 

дип. историчар-виши архивиста
Историјски архив Пожаревац
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Историјски архив као институција, можда више науке, него ли културе, свакако је ризница чињеница кроз 
коју се сазнаје прошлост. Чињенице су, свакако, меморија и идентитет како сваког појединца, тако и 
друштва у целини. Да би се то памћење сачувало у изворном облику и да је потпуно, задатак је целокупног 

друшта. Када друштво у целини разуме значај своје личне меморије, спознаће своју прошлост, а тиме ће разумети 
садашњост и моћи ће да одреди смернице за будућност. Задатак Архива је да прикупи, чува, заштити и обради 
писану колективну меморију и омогући њену употребу. Архивисти, чувари истине, имају задатак да вредновањем 
архивске грађе, сачувају прошлост свога народа у њеном историјском контексту. На тај начин Архив, не само да 
је релевантан историјски извор, већ и чувари незамењивих правних докумената јавних служби и грађана који су 
их створили. Чувати архивску грађу у било ком облику са циљем да се посведочи одређени догађај, поступци и 
процеси људи представља најсветији задатак једне друштвене заједнице. Архивска грађа, као носилац колективне 
меморије, најбоље је сведочанство о постојању људи у одређеном временском периоду, на одређеном простору. 
Из тог разлога овом приликом представљамо адекватна документа која ће нас водити кроз догађаје и институције 
пиротског округа. Како је Архив место где се истражује истина и овом приликом нуди смернице, али и лавиринт 
чињеница који само истрајним заједничким радом, регистратура, архивиста и на крају корисника може да открије 
живот нашег пиротског краја.

Позивам вас да заједно пођемо кроз ову шетњу догађаја и институција нашег краја, на овај пут, нажалост, пун 
рупа и недостатака, али ипак носталгичан, каткад крвав, али и динамичан, инспиративан, па и романтичан, и 
свакако истинит.

Захваљујем се Министарству културе и информисања Републике Србије што је подржао пројекат за штампање 
ове књиге. Посебно се захваљујем издавачу Историјском архиву у Пироту и директорки Ивани Костадиновић, иначе 
стрпљивом и стручном лектору и коректору. Захваљујем се колегама у Архиву, али и свим претходним радницима 
наше установе који су нам сачували и ово истине за нас. Неизмерно се захваљујем рецензентима Слободанки 
Цветковић, вишем архивисти Историјког архива у Пожаревцу, искреном, неуморном и истрајном борцу и мом 
саборцу за очување истине, колеги и пријатељу Давору Лазаревићу, професору историје и саборцу у истраживању и 
приказивању истине. Захваљујем се Ивану Цолићу на инспиративном и ефикасном раду приликом обликовања ове 
књиге, и Злати Илић на професионалности.

5. септембар 2019.

Предраг М. Видановић, архивиста

Увод
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1. Пирот са Сарлаха

1/1. Пирот, 1887. 
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1. ПИРОТ СА 
САРЛАХА
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1. Пирот са Сарлаха

1/2. Пирот, почетком 20. века 
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1/3. Пирот, педесетих година 20. века 
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1. Пирот са Сарлаха

1/5. Пирот, 
деведесетих 
година 20. века 

1/4. Пирот, 
осамдесетих 
година 20. века 
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2. ХИЛАНДАРСКО 
ПИСМО
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2. Хиландарско писмо

2/1. Хиландарско 
писмо, 1842. 
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ХИЛАНДАРСКО ПИСМО ПИРОЋАНЦИМА датирано 25. новембра 1842. године, написано је на хартији тако да 
захвата једну страницу полутабака, а друга половина служи као омот писма пресавијен као коверат и запечаћен 
црвеним воском. На омоту је дугачка адреса слична уводном обраћању у самом писму с додатком „на обштеје 
прочитаније – у град Пирот“. Садржина се односи на убеђивање грађана Пирота да се врати одузети метох близу 
Старе цркве. Претпоставља се да је метох одузет за школу. Рукопис је читак, иако оскудева у интерпункцији и 
употребљавају се скраћенице. Слова су штампана ћирилица, а језик црквенословенски са примесама рускословенског. 
Употребљавају се турцизми и грцизми. Стил писма је по угледу на црквене списе замршен, високопаран, али само на 
почетку. Када се ради о повређеним интересима манастира, прелази у прекор и претње.

ХИЛАНДАРСКО 
ПИСМО 

2/3. Адреса 
хиландарског 
писма

ГОРЕ
2/2. Печат 
хиландарског 
писма
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2. Хиландарско писмо

Племенита и христољубива господо, хаџије и чорбаџије и сви остали, поштовани трговци и православни 
хришћани, мали и велики, који живите у богочуваној касаби Пироту — најмилосрднији и доброчинитељи и 
помоћници наше свете обитељи Хиландарске — желимо вам свима да се радујете у Господу по свим домовима 
много година.

Овде овим нашим манастирским печаћеним писмом извештавамо Ваше христољубије да смо примили Ваше 
поштовано писмо од нашега свечасног брата у Христу господина Исаија јеромонаха, који срећно стиже у манастир 
уз помоћ Божју и штићен покровом пресвете Богородице Тројеручице с часним поклоницима новембра 17. дана 
из богоучуване Ваше отаџбине. Много нас обрадоваше својим доласком. И весело празновасмо славу пресвете 
владичице наше Богородице, за што и вама много захваљујемо љубави и милости вашој коју имате према нашој 
светој обитељи и нама смернима. Још се обавестисмо из вашег часног писма, што нам пишете у име народа због 
нашег метоха кога су покојни ваши родитељи и сродници даривали пресветој Богородици, манастиру нашем 
Хиландарском. А сада, ваша љубави, желите и тражите да га узмете, јер вам је био веома потребан. И купили сте — 
пишете — другу кућу бољу од метоха. Ми смо разумели и не противимо се вашој општенародној жељи и молби, али 
вас све смирено молимо да не преиначавате дар ваших покојних родитеља и сродника који је одавно дат, и што су 
ваши очеви даривали, ви, деца њихова, не кварите оно што су они утврдили, јер није добро. Ако пак имате потребу 
као што пишете, онда нађите другу кућу близу цркве, што и приличи за метох, а не усред пијаце како сте купили за 
метох. То је срамно и неприлично! Ми толико таксида имамо и нигде немамо метох далеко од цркве, као што Ваша 
милост хоћете да направите.

Стога Вас молимо, ако желите метох, да гледате опет близу цркве да узмете за метох — јер Вама је све могућно! 
Ако пак не пристанете на ово што пишемо, а ви нас што скорије известите, да пишемо духовнику да се врати у 
манастир, јер види се да нећете да имате тамо наш таксид, зато и узимате метох. Тако да знате! А што желите у вези 
с хаџи-Јеремијом, пишемо му да се врати у манастир.

Остајемо и даље благонаклони према вашем благом расуђивању Епитропи свете обитељи Хиландарске — 
проигуман господин Евтимији Натанаил јеромонах са свом у Христу браћом.

(на полеђини писма)
Печат
Адреса: Племенитој и христољубивој господи, хаџијама, чорбаџијама, поштованим трговцима и свим 

осталим православним хришћанима који живе у богочуваном граду Пироту — милостивим доброчинитељима и 
помоћницима свете наше обитељи Хиландарске — предати с уважавањем и молбом на јавно читање.

У град Пирот.

Превод Писма
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Пре више од 150 година, за време Турака, десио се овај 
догађај који описује ово писмо.

У Пироту као и свуда у Турској у то време - развија се 
занатство, трговина, ствара се буржоазија више ситна 
него крупна, а релативна стабилност царства омогућује 
и неке видове културе код потчињених народа. Као елита 
сматрали су се угледни грађани: трговци, чорбаџије 
(газде) и аџије (поклоници светогорским манастирима и 
ретко ко и Христовом гробу).

Крајем године 1842, за празник Успење Пресвете 
Богородице, које Хиландар слави 21. новембра (по 
Јулијанском календару), крене једна група поклоника 
из Пирота за Свету Гору, у Хиландар. Групу је водио 
господин Исаија, вероватно калуђер хиландарски са 
седиштем у Пироту, где је Хиландар имао метох - зграду 
за одседање свог представника, духовника.

У неким крајевима метох је било имање, посед 
(Метохија), а овде само дом близу Пазарске цркве уз 
митрополитски дом. Представник који је био сакупљач 
прилога за манастир, тзв. таксид или порезџија, 
допириносили су манастиру богатство које је додавано 
приходима од земље и зграда метоха. Светогорски 
манастири су одувек били богати и раскошно изграђени 
јер су даривани и од властодржаца православних земаља, 
па чак и од турских моћника. Зато су ти манастири могли 
да приме мноштво поклоника особито долазећих за 
важне празнике. Та ходочашћа су у ствари била туризам 
онога времена, с тим што поклоници дају добровољне 
прилоге а нису обавезни да плате храну и преноћиште 
за до десетак да дана боравка. И тако наши поклоници 
за 5 - 6 дана стигоше до Атоса, најпре Трнским путем (од 
Суковског моста преко Планинице), па преко Перника, 

Дупнице, Џумаја и Сереза. Успут се могло наћи кириџија 
(превозници) који превозе путнике и ханове који их 
прихватају на ноћење и храну, па уз доста напора и 
издатака стизало се у атоски покој.

„Много нас обрадоваше својим доласком“ - пише 
проигуман Јевтимије који је и епитроп, тј. старешина 
манастира заједно са Натанаилом, јеромонахом (калуђер 
који има свештеничко звање) о доласку пиротских 
поклоника који су стигли 17.новембра. Прославили 
су дан храма Успење Богородичино 21. XI по старом 
календару, данас 13 дана каснијег датума, (4.XII, а тада је 
било 12 дана касније). Та сезона је прохладна али за пут 
пријатнија него време жеге или мраза. Писмо се пише 25. 
XI=8. XII, вероватрно пред повратак пиротчана (боравак 
у Хиландару 8 дана) који ће пре светог Николе доћи у 
Пирот, пре мразева и снегова, јер тек од Св. Николе  
„с белом брадом“ почиње права зима. На Атосу је и нема, 
наравно, ал се мора натраг „у отечество“.

Љубазни калуђери с грчком учтивошћу и лукавством 
су добро угостили госте из „најиздашније“ касабе, али 
су послали љутито писмо у Пирот. Ово због тога што су 
добили из Пирота званично писмо црквених старешина 
које обавештава да је хиландарски метох - дом, одузет 
за друге потребе, вероватно школске, јер се школа с 
почеткам од 1815.године сад увећала те нема довољно 
простора. Ту зграду су даривали пиротчани Хиландару 
(„отци ваши и сродници“) - пише управник манастира -  
„а ви, чада их, не кварите... То је срамно и неприлично!“

Али срџба ништа не доприноси. Мудри калуђери 
се предају, доброј вољи вашој, а вама је све могуће!“ 
(ласкање). - Купите нам другу кућу близу цркве за метох; 
а не, како сте урадили - код пијаце. Ми имамо у многим 

ПИСМО МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА 
ПИРОТУ ИЗ 1842. ГОДИНЕ
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градовима таксиде (скупљаче милостиње) и сви метоси су 
близу цркве. Изгледа да ви не желите тамо да има таксид. 
„И за това взимате си метоха. Така да Знаете!“

Објашњење: У то време постојала је Пазарска црква, 
обновљена 1832.године. Тијабарска је подигнута 1870. 
Код Тијабарске пијаце, на углу Крупачке и Бериловачке 
капије био је „метох“, показао ми чича Ђорђија око 1970. 
гд. Вероватно је то био новокупљени метох Хиландарски.

Епитроп (старешина ман.) Евтимије с чланом управе 
јеромонахом Натанаилом у писму се час љуте, час 
поздрављају, чак прете да ће повући свог „амбасадора“ 
- таксида, духовника, јер „ви не желите тамо да има 
таксид“. А то би значило да се укину ове поклоничко-
туристичке везе. То би била већа штета за манастир, те 
калуђери на крају све окрећу на помирење: „И остаем на 
ваше благое разсужденије...“

Значај овог писма за нас је не само као доказ 
веза с манастиром Хиландаром као старим српским 
светилиштем, него и као слика ондашњег јавног живота 
и хобија нове грађанске класе - хаџилуци. Хаџија је виши 
вид просвећеног грађанина, са хаџилуком расте његов 
углед у завичају.

За пиротчане Хиландар није био национални српски 
манастир, него средиште културе оног времена. Он је 
одав но био изгубио српски карактер. По слободном 
говору којим се у писму служе кад пређу у срџбу 
калуђери су били македоно-бугари или шопи, несрби. 
Хиландар и Атос су географски ближи Струмској 
магистрали него Вардарској те далеко од Србије примили 
интернационални карактер. По броју чланова „обитељи“ 
више је у њему било бугароида него срба. Ту је и Паисиј 
Хиландарски написао Историју славеноболгарску 1762. гд.

Може да се каже да је Хиландарски манастир - као и 
други манастири - играо улогу духовног иницијатора за 
националноослободилачку свест балканских поробљених 
народа у турском периоду. Турци нису никада 
укинули аутономију Атоских манастира. Чак су и неки 
веледостојници турске царевине поклањали имања овим 
манстирима (случај Хиландара).

Ово писмо су поклоници донели у Пирот на „општо 
прочитаније“ ваљда у цркви, пред народом, да би 

Хиландар добио „метох близу церкове“. Ваљда је 
сигурније чувати у њему скупљена добра често у натури, 
кад је близу цркве. Има изгледа да је ипак остварена 
само одлука „градске владе“ - црквене управе, а односи 
с Хиландаром свакако нису се пореметили. Лукави 
калуђери се вешто прилагодили.

Да ли је писмо прочитано и како су народ и управа 
реаговали, ми не знамо. Писмо је стављено у архиву 
Митрополије при цркви у Пазару. Вероватно је 1941. 
гд пренесено од Бугара и конак - црквени дом код 
Тијабарске („саборне“) цркве, где су Бугари организовали 
архијерејско намесништво чији је прота био трачанин 
Евстатије Икономов. Архива је бачена у подрум, бар 
оне хартије које су сматране неважним (вероватно и 
„Тефтер Митрополије из 19.в). Ја сам 1943. гд био писар 
код секретара намесништва и тражећи чисту хартију у 
подруму, наиђем на ово писмо и као старину склоним у 
кући. Прошле зиме дао сам копије са мојим преводом 
Музеју и Архиву Пирота.

Новембар 1996, Пирот                                                 
                                                                                                    

Гојко Ранчић,  
Учитељ у пензији  
рођен 1921.  у Дојћинци    
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3. РАТНА ВРЕМЕНА

ОСЛОБОЂЕЊЕ ПИРОТА ОД ТУРАКА

СРПСКО БУГАРСКИ РАТ 1885. ГОДИНЕ

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
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3/1. Карта нових крајева Србије, 1877. 
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ОСЛОБОЂЕЊЕ 
ПИРОТА ОД ТУРАКА

Главне операције српске војске, Моравски, 
Шумадијски и Тимочки корпус у Другом српско-
турском рату почеле су 14. децембра 1877. године 
и трајале су више од месец дана. Моравски корпус 
наступао је ка југу ради блокаде Ниша, а Тимочки 
и Шумадијски према истоку ради напада на 
Белу Паланку и Пирот. Српске трупе ушле су у 
Белу Паланку после жестоке борбе 24. децембра, 
одушевљено дочекане од тамошњег становништва. 
После ослобођења Беле Паланке, Руска врхoвна 
команда тражила је да српска војска наступа према 
Софији. У жељи да што пре дође у везу са руском 
војском која се после пада Плевне кретала према 
Софији, српска Врховна команда форсирала je напад  
на Пирот. 

На десној обали Нишаве били су утврђени турски 
положаји око села Нишор и Сопот, а на левој обали 
положаји пред градом на оштром брду Будин Дел које 
је избачен према селу Станичењу. Турска утврђења 
протезала су се на линији Будин Дел – Станичење, 
Кардашница – Велики и Мали Суводол – Блато. На 
Сарлаху Турци су се јако утврдили за непосредну одбрану 
града. Пирот је бранило 16 батаљона турске војске.

Пуковник Љубомир Ивановић извршио је распоред 
трупа за наступање према Пироту. Концентрација 
српске војске за напад на Пирот завршена је 25. 
децембра у следећем распореду: а) Левокрилна колона – 
четири батољона Крагујевачке бригаде, један ескадрон 
коњице, брдска батерија и шеста тешка батерија под 

командом пуковника Светозара Хаџића – добила је 
задатак да нападне турско лево крило б) Средину 
ударне снаге сачињавали су три Рудничка и Први 
крагујевачки батаљон и Трећа тешка пиротска дивизија 
под командом мајора Радомира Путника, са задатком да 
нападну турску војску на Нишору в) Левокрилна колона 
састављена од два батољона Београдске бригаде, под 
командом потпуковника Јована Поповића, добила је 
задатак да дејствује на леви турски блок г) У позадини, 
на Равњу, остављена је Дванаеста тимочка батерија са 
задатком да дејствује на леви турски блок, и на крајњем 
десном крилу, Кумановском вису – Прва батерија 
Крагујевачке бригаде с једном тешком батеријом 
Другог Шумадијског пука и његове артиљерије на 
Будин Дел. У селу Темска, у резерви, остављен је један 
батаљон Београдске бригаде.

Напад на турску војску испред Пирота започео је 
24. децембра у 12 часова на левом крилу. Нападу је 
претходила јака артиљеријска припрема са висова 
изнад села Сопота. На нишорском положају Турци су 
имали јака утврђења. Уочивши збуњеност на турској 
страни после снажне артиљеријске ватре дуж турских 
шанчева, дата је наредба српској војсци за јуриш. У 
14 часова и 30 минута, капетан Милутин Карановић, 
командант Грочанског батаљона, прешао је с батаљоном 
поток и наставио дејство ка Нишору у леви турски блок. 
У јеку најжешће борбе када су се Турци спремали на 
предају, јер више нису могли држати положаје, у том 
за њих опасном часу, стигла им је помоћ из Пирота у 
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јачини седам батаљона. Њихово лево крило је ојачало, 
а напредовање Београђана заустављено, развила 
се жестока борба у којој је, на челу свог Грочанског 
батаљона, испред Нишора, храбро погинуо Милутин 
Карановић, пешадијски капетан, који је својим 
примером увек храбрио борце и јуришао на челу 
колоне. Милутин Карановић сахрањен је у Темачком 
манастиру. Тога дана битка није завршена. И једна и 
друга војска остале су на својим положајима. 

Борбена заповест генерала Белимарковића за 27. 
децембар гласила је да се изврши концентрични напад 
на десној и левој обали Нишаве и да се ослободи Пирот. 

 Борба је почела нападом десног крила код Суводола 
и Блата, а лево са северне стране Пирота, код Будиног 
Дела, Нишора, Сопота и Станичења.  На свим овим 
тачкама Турци су потиснути истог дана после подне. 
Сутра дан 28. децембра борба је продужена изнад самог 
Пирота и убрзо је завршена поразом Турака. У подне 
тога дана биле су наше трупе већ у Пироту. Турци су 
приликом повлачења потпалили барутни магацин и та 
снажна експлозија означила је крај петовековне турске 
владавине Пиротом. А приликом напуштања Пирота 
упалили су и варош.

У бици за Пирот погинуло је 110, а рањено 583 
војника и официра, доста добровољаца од којих су неки 
из пиротског краја. Заробљено је преко 200 турских 
војника, међу којима и Хасан-Алил-бег командант 
турског гарнизона.

Својом војничком способношћу у ослобођењу 
Пирота одликовао се тада млади потпоручник Степа 
Степановић, који је за исказану храброст и војничко 
умеће одликован руским Орденом Св. Станислава 
трећег степена са мачевима и пантљиком.1  

У службеном извештају о ослобођењу Пирота од 28. 
децембра стајало је: „Наша храбра војска освојила је 
данас после дводневне борбе утврђени и јако брањени 
Пирот. Она је ушла у 11 сахата у варош где је дочекана 
одушевљеним народом.“ 

 „Српске новине“ објавиле су најпре један кратак 
телеграм упућен истог дана када је Пирот био 
ослобођен од Турака. Знатно дужи телеграм, упућен је 

из Алексинаца, по заповести начелника штаба српске 
војске генерала К.С. Протића 17. децембра 1877. године 
у 11 часова и 55 минута, министру спољних послова, 
војном министру, корпусном команданту Алимпићу 
у Љешници. Објављен је у „Српским новинама“ 20. 
децембра 1877. године, у рубрици „Вести са бојног поља“.

За српског рода, дом, слободу, 
дао си живот свој, зато ће 
дуго у српском роду живети 
спомен твој.  

Ти честит беше  
међ’браћом својом,  
диван јуначе, врли Србине, 
на то показа и смрћу својом, 
јуначке Груже јуначки сине!

3/2. Запис на положају великог крста који је 
стајао више олтара у Темачком манастиру, 1884.

Стихови Ђуре Јакшића који су уписани на 
споменик капетану Карановићу
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Г. министру спољних послова
Г. министру војном - Београд
Корпусном команданту Алимпићу - Лешница

После дводневне борбе, наша је војска јуче, 16.ов.м.освојила и заузела 
Пирот. Борба је почета 15.ов.мес. Десно крило наших колона напало је 
непројатеља код Суводола и Блата, а лево са северне стране Пирота, код 
Будима Дела, Нишора, Сопота и Станичана. На свима овим тачкама Турци 
су потиснути истог дана после подне.

Сутра дан, 16.ов.мес., борба је продужена изнад самога Пирота, и брзо 
је свршена поразом Турака. У подне тога дана, биле су наше трупе већ у 
Пироту.

Наши губици нису велики према постигнутим успесима. Међу 
погинулима је и капетан Карановић, храбри наш официр познат из 
прошлога рата при одбрани Шуматовца; међу рањенима је и артиљеријски 
поручник Живко Јовановић.

Многи лешеви турских војника који покривају бојишта, доказ су 
знатнијих турских губитака; но и ови још нису тачно испитани.

Заробљеника до синоћ било је: Хасан Алил бег, кајмакан пиротски, и 
нешто преко 50 војника. Наше трупе и даље гоне Турке који су се разбегли, 
и непрестано их хватају и у Пирот доводе.

Од непријатеља је овом приликом задобивено: 23 топа, преко 1000 
пушака, много пушчане муниције (и ако су Турци барутни магацин у граду 
потпалили), доста чадора и ранаца.

Турци су при напуштању Пирота упалили варош, коју сад неки део наше 
војске гаси.

Његова Светлост Господар и Књаз благоволио је изјавити нашој храброј 
војсци своју захвалност на јуначком њеном држању и у знак ове, одликовао 
је општег команданта трупа које у овим бојевима учествоваху, ђенерала 
Бели-Марковића, таковским крстом о врату.

По заповести начел.штаба
Генерал К. С. Протић

Од штације __________ примио                                                     Т. С. Митровић

ТЕЛЕГРАМ

3/3. 
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3/4. Ослобођење 
Пирота, 
16. децембар 1877. 

3/5. Пирот. 18. век
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Бугарски народ и његово политичко руководство 
остварили су 1885. године своје национално уједињење, 
Кнежевине Бугарске и Источне Румелије. Српски краљ 
Милан устао је против овог уједињења, у име балканске 
равнотеже и борбе против замишљене опасности за 
српство. У том тренутку, политичко и војно руководство 
које је окупљено око краља Милана није изражавало 
и интересе и вољу народа, који нису хтели никакве 
сукобе са својим источним суседом. Поред тога што није 
имао вољу народа нити пристанак већине политичких 
странака, краљ Милан се определио за рат против 
Бугарске.1  

Предвиђен као оперативна база, Пирот је и пре рата, а 
нарочито након избијања српско-буграског рата постао 
логирште највећег дела српске војске мобилисане 
за сукоб са Бугарима. У Пирот су дошли Врховни 
штаб и врховни командант српске војске, краљ Милан 
Обреновић.2  

Кључна битка у рату, у којој је српска војска доживела 
пораз, одиграла се код Сливнице 17-19. новембра 1885. 
године. И у српској и у бугарској историографији 
одржала се оцена да је краљ Милан био покретач овог 
рата и да је за пораз српске војске на Сливници главна 
одговорност падала на њега, што он није ни порицао да је 
желео рат и да је он изгубљен његовом кривицом. Војне 
операције су лоше вођене, војска је ратовала застарелим 
наоружањем и опремом и оскудевала у муницији. 
Бугарски напад био је назадржив за српску војску и они 
27. новембра заузимају Пирот. Сутрадан, 28. новембра на 

притисак аустроугарског посланика у Београду, Бугари 
су прихватили захтев за тренутну обуставу ратних 
операција. За месец дана, колико су били у Пироту, 
бугарска страна је покушала да Пирот на овај или онај 
начин задржи под својом влашћу, под контролом војске, 
као територијални ратни добитак или као гаранцију за 
исплату ратних репарација. У том циљу, два дана након 
уласка бугарске војске у варош, по Пироту су облепљене 
објаве о успостави бугарске цивилне власти. Код једног 
дела пироћанаца ова кампања је дочекана као спасење 
од седмогодишње српске окупације. Дочек бугарског 
кнеза Александра Батенберга који је кроз Тијабару 
ношен на рукама представљао је Бугарима знак да су 
у Пирот дошли као ослободиоци, а не као окупатори. 
Томе свакако иде у прилог и чињеница да су Пироћанци 
потписивали две адресе упућене бугарском кнезу са 
молбом да Пироћанце и житеље околних села, као верне 
поданике, прими под своју власт. Завођење ванредног 
стања и преког суда у Пиротском округу након повратка 
српске власти очигледно је било пре свега узрокувано 
адресама.3 

Паралелно са представом ослобођења поробљених 
Бугара, одвијало се терорисање житеља Пирота и 
његове околине. Пљачкања, паљења, силовања сељанки и 
робљење сељака обележили су наступање бугарске војске 
преко српске територије. Недисциплинована војска 
вршила је по селима паљевине кућа, појата, покућства 
и имања, било општинских било приватних. Велике 
размере насиља и готово организована пљачка били су 

СРПСКО-БУГАРСКИ 
РАТ 1885. ГОДИНЕ
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последица изостанка војничке дисциплине у бугарској 
војсци и невољности официра, који су и сами учествовали 
у силовањима и пљачки, да казне изгреднике.

По одлуци међународне комисије за примирје између 
Србије и Бугарске, 27. децембра 1885. године бугарска 
војска напустила је српску територију. Истог дана, 
краљ Милан донео је указ о увођењу ванредног стања у 
Округу пиротском и успостављању преког суда за округ. 
За изванредног комесара, због потреба ванредних мера, 
именован је жандармеријски мајор Светозар Магдаленић. 
Комесар Магдаленић није имао пуно разумевања за 
прилике у којима су се Пирот и његова околина налазили 
после одласка бугарске војске, већ је по сваку цену 
настојао да што пре заведе редовно стање, без обзира на 
објективне околности. Преки суд, као и ванредно стање у 
Пиротском округу укинути су краљевим указом 22. јуна 
1887. године. 4

3/6. Телеграм председника 
Владе Милутина Гарашанина са 
препоруком да се затвори граница 
према Бугарској, 11. октобар 1885. 

3/7. Уверење 
Суда Општине 
пиротске г. 
Тодору Поповићу 
да је у његовој 
кући боравио 
Књаз Милан, а 
након његовог 
одласка и уласка 
Бугара у Пирот, 
његова је кућа 
опљачкана, 
7. јануар 1886. 

3/8. 
Списак преким 
судом осуђених 
пироћанаца,  
25. децембар 
1885. 
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3/9. Ђуро Хорватовић, пуковник, 
командант Тимочког кора са својим штабом 

3/10. Књаз Милан Обреновић одликује ђенерала 
Ђуру Хорватића Таковским крстом I степена са 
мачевима, 14. март 1886.
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ДОЛЕ ДЕСНО
3/14. Наредба Пиротског 
пуковског војног округа за 
упис регрута, 1916. 

ДОЛЕ ЛЕВО
3/15. Извештај Јована 
Радовића, 1917. 

ГОРЕ ЛЕВО
3/13. Релације о раду 16. 
пешадијског пука, 1914.

ГОРЕ ДЕСНО
3/12. Релације о борбама 
2. батаљона 3. пешадијског 
пука, 1916. 

3/11. Печат Пиротског 
комитетског одреда
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Први светски рат вођен је на неколико фронтова, 
а пиротски крај захватио је приступањем Бугарске 
Централним силама 1915. године. Пре напада Бугарске, 
Трећи пешадијски пук у коме су били мобилисани 
Пироћанци, учествовао је у Церској бици, у Бици на 
Дрини, као и Колубарској бици. Први ратни окршај у 
пиротском крају, пошто је Бугарска у ноћи између 13. и 
14 октобра 1915.године прешла у напад дуж целе српско-
бугарске границе, одиграо се на Драгановом врху, на 
Дреновој глави где је и забележена једина победа на том 
делу фронта.  Међутим, ова победа није била довољна те 
је српска војска морала да се повлачи ка Нишу, а бугарска 
восјка је окупирала пиротски крај. Окупацију пиротског 
краја од стране Бугарске у Првом светском рату 
карактерише општа бугаризација српског становништва. 
Терор окупатора створио је огромно незадовољство у 
народу, који је кулуминирао Топличким устанком 1917. 
године у коме је Пиротски комитетски одред предвођен 
командантом Јованом Радовићем имао запажену улогу. 

Пирот је ослобођен 13. октобра 1918. године уласком 
ескадрона француске војске, који су сачињавали 
Сенегалци, из правца Нове Мале.

ПРВИ 
СВЕТСКИ РАТ

3/16. 
Наредба 
Пиротског војног 
командантства, 
1916.

3/18. Битка на 
Дреновој Глави, 1915. 

СЛИКА ГОРЕ
3/17. Војници 
1. Софијске 
дивизије, 1915. 
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3/19. Удружење Пироћанаца у Београду моле да се територије 
пиротског округа која је под бугарску окупацију изузме и 
поседне од стране Немачких власти, 31. мај 1941. 

3/20. Весник Христо Ботев, 1. октобар 1943. 

НАРЕДНА СТРАНА 3/21. Пропусница, аусвајс, Ивошевић Мана, 1944. 
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ДРУГИ 
СВЕТСКИ РАТ

Немачке трупе су 8. априла 1941. године запоселе 
Пирот, да би га након десет дана препустиле Бугарима. 
Бугарска војска је и у овом рату, као и у претходном, 
Великом рату, спроводила бугаризацију српског 
становништва. По селима су постављани кметови који су 
били факултетски образовани. Политички и просветни 
кадар доводили су из Бугарске, мада нису избегавали 
ни прилику да за кметске намеснике поставе своје 
симпатизере који су пристали на сарадњу са њима. Читав 
крај нагло је био снабдевен потребним намирницама, 
започети су неки комунални радови на улепшавању 
града, док су бугарски учитељи по селима држали говоре 
о бољем животу који је дошао. Грађани града Пирота уз 
подршку Удружења пироћанаца у Београду, маја месеца 
1941. године упутили су петицију, потписану од стране 
неколико десетина грађана Комесару Министарства за 
унутрашње послове, у којој су тражили од ондашњих 
власти у Србији да се Пирот као српски град врати у 
састав Србије. Изгледало је као да постоји добра воља 
Бугара да се становништву учини оно што му годи. 
Међутим, у првом прогласу који су Бугари упутили 
становништву овога краја, апеловали су на становништво 
да прихвати бугарску власт као своју наглашавајући да 
су заправо ослобођени од српског ропства. Напротив, 
проглас је имао врло негативан одјек код становништва. 
Током бугаризације становништва окупационе власти 
су имале извесног система и поступност у раду, али 
све то није уродило плодом. Увидевши да њихова 
политичка демагогија на придобијању становништва не 
даје жељене резултате, Бугари су све чешће откривали 

право лице окупатора. Када нису помогла убеђивања и 
поткупљивања, приступило се административним мерама 
да се становништво бугаризује. Снабдевање је убрзо 
било ограничено и заведена је строга контрола важнијих 
артикала. Војне и полицијске снаге почеле су да крстаре 
градом и да интезивно сакупљају податке о људима који 
су пре рата показивали симпатије према Комунистичкој 
партији. Буграску окупацију у Пироту свакако је 
обележило истребљивање Јевреја 1943. године. Оружани 
отпор окупатору најпре је пружила тзв. Џаџићева група, 
чији су припадници након хапшења и јавно стрељани код 
Тијабарског гробља.1 Упркос тешким околностима, отпор 
окупатору пружају и припадници Народноослободилачког 
покрета, као и припадници Југословенске војске у 
отаџбини. Током рата у Пиротском крају није било 
озбиљнијих сукоба четника и партизана. Пиротски крај 
ослобођен је септембра 1944. године.2
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ДОЛЕ ЛЕВО
3/23. Објава фелкомендантуре 809 у Нишу, 13. август 1941.

3/24. Квитица за управљање бициклом, 13. август 1941. 

3/22. 
Меморандум 
Пиротског 
околиског 
управлениа

3/25. Млади Борац, лист Уједињеног савеза 
антифашистичке омладине Србије, 1944.
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3/26. Пропагандни плакат против комуниста
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3/28. 
Крштеница 
Бугарске 
егзархије, 
14. фебруар 
1944.

3/27. 
Печат 
Пиротске 
пореске 
управе

3/29. Сведочанство Основне 
школе Св. Кирило и Методие у 
Пироту, 21. јун 1942. 

3/30.  
Акције 
Пиротске 
сконтове 
банке а.д. 
мај 1943. 
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4. УПРАВА И  
ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

ПЕРИОД ДО 1941

ПЕРИОД ОД 1944
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4/1. Милутин Гарашанин, 
председник српске владе 
и министар спољних 
послова, Начелнику 
округа пиротског у вези 
са обештећењем турских 
сопственика којима је 
порушена имовина ради 
регулације вароши,  
20. децембар 1884. 
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Начелство Округа пиротског 1 формирано је 1878. 
године Законом од 14. маја када су ослобођени предели 
подељени на округе и срезове. 

Други српско-турски рат почео је 13. децембра 
1877. године, а завршио се 5. фебруара 1878. године 
ослобођењем јужних крајева и формирањем четири нова 
округа у чији је састав ушла и територија нишавског 
краја. Ослобођењем нових крајева успостављала се 
и српска власт, па је закључењем примирја требало 
извршити и нову административно-територијалну 
поделу, односно извршити обележавање територијалних 
подручја округа, а и срезова и општина у њима.

Окрузи и срезови су успостављени 14. маја 1878. 
године Законом о привременом управном подељењу 
и снабдевању са властима ослобођених предела. 
Читава територија је подељена на шест округа: Нишки, 
Куршумлијски, Лесковачки, Врањски, Пиротски и Кулски 
са 21 срезом. Сваком округу и срезу прописан је одређени 
број службеника: полицијских, финансијских и судских 
(начелници, благајници, судије, писари и практиканти).

Рат између Србије и Турске (и Русије и Турске) 
окончан је дефинитивно Берлинским уговором између 
великих сила 13. јула 1878. године. Тим уговором Србији 
је призната државна независност и нове границе 
успостављене припајањем крајева који су ослобођени у 
току рата од стране српске војске. Одлуком Берлинског 
конгреса, Цариброд, Трн и Брезник припојени су 
Бугарској. На основу одлука Берлинског уговора, 
Народна скупштина Србије донела је 29. децембра 1878. 

године други Закон о подели присаједињеног земљишта 
на округе и срезове. Извршена је нова подела, сада на 
четири округа – Нишки, Топлички, Врањски и Пиротски 
и петнаест срезова. Пиротски округ је обухватао четири 
среза: Нишавски, Лужнички, Височки и Белопаланачки. 
Према овој подели  обухватао је 193 насеља у четири 
среза подељена на 56 општина. Височки срез укинут је 
22. јануара 1887. године и припојен је Нишавском срезу.

Први закони о уређењу округа, срезова и општина 
донети су после Устава од 1838. године и њима су 
уставобранитељи увели у живот уређење локалне управе 
из тог устава. Први закон остаје веома дуго у примени 
– од 1839. до 1890. године и од 1894. до 1905. године. 
Окружни и срески начелници били су полицијско-
управни органи и истовремено председници округа и 
среза. Окружни начелник прима и извршава наредбе 
свих министарстава (Централне управе), а непосредно 
је подређен министарству унутрашњих дела, које га и 
поставља на дужност. Једино су финансијски послови, 
које обавља благајник (казначеј) били под надзором 
министарства финансија.

Окружна начелства имала су обавезу да на својој 
надлежној територији обезбеде на основу закона, 
прописа и захтева централне власти, а преко својих 
органа власти и нижих инстанци државне власти 
(среских начелстава) нормално функционисање државне 
и управне власти, да се стара о одржавању путева, 
ћуприја, војске, полиције, о разрезу и сакупљању пореза, 
развоју и унапређењу школства и здравства, трговине 

ПЕРИОД 
ДО 1941. ГОДИНЕ 
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и занатства, као и другим пословима од интереса за 
државу.

Према Закону о уређењу округа и срезова, од 1. јула 
1890. године државне власти су биле окружни и срески 
начелник, а самоуправне власти – окружне и среске 
скупштине и окружни одбор. Начелнике је постављао 
краљ, на предлог министра унутрашњих дела. Поред 
полицијских послова (старања о одржавању реда и опште 
сигурности), окружни начелник се старао о извршавању 
закона и „мотрио да ли самоуправне власти у округу, 
срезу и општини раде у границама закона“. Он издаје 
наредбе и упутства среском начелнику и прима извештаје 
од њега. Председава окружном скупштином, са правом 
да обустави од извршења сваку њену одлуку „која би 
била противна Уставу или ком позитивном закону“. Има 
и право да кажњава самоуправне чиновнике. Окружна 
скупштина је бирана посредно и јавним гласањем. Значај 
окружне скупштине био је мали, јер је права власт био 
окружни начелник.

Нови Закон о уређењу округа и срезова донет је 18. 
марта 1905. године. Окрузи су одређени као „поглавито 
политичке и надзорне административне јединице“. 
Као државне власти у округу и срезу постоје и даље 
окружни начелник, а као самоуправне власти – окружна 
скупштина, окружни одбор и окружни деловођа. 
Посланици за окружну скупштину бирају се у срезу на 
сваких 1.500 пореских глава.

Градско поглаварство Пирот  након Првог светског 
рата, 1918. године, радило је као Суд општине пиротске са 
седиштем у Пироту. Општински суд је прва и непосредна 
власт у општини и чине га председник, два кмета и 
деловођа. Општински суд има ове власти: полицијску, 
самоуправну, управну и извршну и судску власт. 

Законом о општинама из 1933. године мења назив 
у Oпштина пиротска, а само годину дана касније 
1934. године извршена је промена назива у Градско 
поглаварство, а градске општине су самоуправна тела 
и правна лица по јавном и приватном праву. Органи 
градске општине су градско веће и председник градске 
општине. Председник и две трећине градских већника 
бирају се општим, једнаким, непосредним и јавним 

гласањем. Једну трећину градских већника поставља 
бан. Делокруг града обухвата све послове који се тичу 
непосредно градске заједнице, а односе се на економски, 
културни и социјални напредак у граду. Укинуто је 
окупацијом Пирота од стране бугарске власти 1941. 
године.

4/3. Командант 
Првог гардијског 
пешадијског 
батаљона тражи од 
Начелства округа 
пиротског 15 000 
динара да исплати 
лиферанте од којих 
је узео храну за 
војнике, 9. јул 1892.

4/2. Меморандум 
Начелства округа 
пиротског
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4/4. Тодор Поповић, начелник 
округа пиротског од 1884-1886. 

ДЕСНО
4/5. Писмо Тодору Поповићу, 
благородни Пироћани, 1886. 
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4/6. Захтев становника 
села Доњи Рињ за 
одвајање из општине 
Моклишке,  
29. јануар 1911.

4/7. Суд општине Царибродске издаје 
тапију на непокретност Основној школи 
„Доситеј Обрадовић“, 19. фебруар 1931.
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4/8. Предрачун за израду варошког 
водовода, 24. новембар 1905. 

4/9. План за израду осматрачнице на згради 
државног надлештва у Пироту, 3. април 1944.
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4/10. 
Статут 
Службеника 
Градског 
Поглаварства 
у Пироту, 
1937.

4/11. 
Прва страна 
статута, 1937. 

4/12. Печат градског 
поглаварства у Пироту

4/13. 
Обавештење да је 
угинула општинска 
кобила Јуца, 11. 
октобар 1940.
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Први облици нове народне власти, прве клице будућих 
органа народне власти, почели су тајно да се стварају у 
многим селима Пиротског, Лужничког, Белопаланачког 
и Димитровградског среза, већ крајем 1941. године. 
Покретач и организатор стварања тих првих облика нове 
народне власти била је Комунистичка партија Југославије. 
Повољнији услови за стварање народноослободилачких 
одбора као привремених органа народне власти, који поред 
политичке активности за Народноослободилачки покрет, 
попримају и акције које имају обележја функција народне 
власти, настају тек у 1944. години. 

Окружни народни одбор Пирот 1 формиран је априла 
1944. године као Окружни народноослободилачки одбор, 
са седиштем на ослобођеној територији Црне Траве. По 
ослобођењу Пирота, септембра 1944. године, седиште 
је пребачено у Пирот. Одбор је обухватао Нишавски, 
Царибродски, Лужнички и Белопаланачки срез и постаје 
стални орган власти. Одбор је имао председника, секретара 
и потпредседника и организован је у седам одсека, 
управни, просветни, привредни, обнову, народно здравље, 
везу са војском и одсек фонда. Одбор је био надређени 
орган свим одборима (градским и среским) на својој 
територији који су основани до октобра 1944. године. 

Од 1946. године Окружни народноослободилачки 
одбор мења назив у Окружни народни одбор Пирот. Овим 
Законом одређени су основни принципи организације 
рада свих степена народних одбора, нарочито у области 
планирања, пољопривреде, индустрије, трговине, просвете, 
финансирања, социјалног старања и здравља. Округ 

обухвата подручје више срезова који сачињавају једну 
природну и економску целину. 

Окружни народни одбори, као административно 
територијалне јединице, укинути су и од 30. априла 1947. 
године, престали су са радом. 

Народни одбори среза2 формирани су одмах после 
ослобођења дела земље 1944. године, када почиње и 
систематска изградња народних одбора који су настали у 
току рата као органи ослободилачке борбе. Завршетком 
рата претворили су се у органе народне власти. Срески 
народни одбори бринули су о ширим интересима својих 
подручја и координисали рад месних одбора, а изнад њих 
стајали су окружни народни одбори. Територија Народне 
Републике Србије била је подељена на округе, окрузи 
на срезове, а ови на подручја месних народних одбора. 
На основу Општег закона о народним одборима из 1946, 
срески народноослободилачки одбори мењају назив у 
Срески народни одбор, а на основу истоименог закона из 
1952. године мењају назив у Народни одбор среза. 

Ослобођењем ових територија 1944. године 
успостављена су четири среза: Белопаланачки са седиштем 
у Белој Паланци, Царибродски, односно Димитровградски 
са седиштем у Димитровграду, Лужнички са седиштем у 
Бабушници и Нишавски односно Пиротски са седиштем 
у Пироту. Године 1955. укинути су Белопалначки срез који 
је припојен Срезу Ниш, и Димитровградски и Лужнички 
који су припојени Пиротском срезу. На делу ове територије 
остаје само Пиротски срез до 1959. године када је и он 
припојен Срезу Ниш. 

ПЕРИОД 
ОД 1941. ГОДИНЕ 
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Скупштина Социјалистичке Републике Србије крајем 
1966. године донела је одлуку о проглашењу Уставног 
закона о укидању срезова у Социјалистичкој Републици 
Србији. 

Крајем септембра 1944. године, престанком ратних 
операција, за врло кратко време формирани су 
народноослободилачки одбори3, месни, општински 
и градски народноослободилачки одбори у Пироту. 
Народноослободилачки одбори ујединили су у себи 
функције законодавне и извршне власти на територији 
појединог села, општине и града. Имали су своје извршне 
органе: председника, два потпредседника, секретара и 
одређен број чланова. 

Народноослободилачки одбори прерастају у народне 
одборе од 25. маја 1946. године, а сви, осим Градског 
народног одбора Пирот, постају месни народни 
одбори4. Поред тога што су и даље представљали органе 
државне власти на надлежној територији, уједно су 
представљали и представничке органе власти. На основу 
Устава Федеративне Народне Републике Југославије 
из 1946. године, 25. маја исте године донет је Општи 
закон о народним одборима којим је утврђено да су 
месни народни одбори органи државне власти локалног 
значаја и да су представнички органи, изабрани на 
основу општег и једнаког изборног права. Овим законом 
народноослободилачки одбори села и мањих градова 
мењају назив у Месни народни одбор. Месни народни 
одбори већих места имају свој извршни одбор који 
сачињавају председник, секретари и два или више 
одборника, а мања села, или више села, организована 
у месни народни одбор, нису имала извршни одбор 
већ функције овог извршног органа врше председник 
и секретар. За оба ова типа месних народних одбора 
заједничко је да немају одсеке, већ свим пословима 
непосредно руководе председник и секретар, а остали 
одборници, руководе пословима у појединим гранама 
државне управе, врше надзор над радом установа, 
предузећа и обављају послове из надлежности одбора. 

Задатак месног народног одбора ја да оствари 
пољопривредни план, да се стара о материјално-културном 
подизању места, да руководи комуналним задацима, да се 

стара о унапређењу заната и месне индустрије, као и да 
посредује у правилној размени добара између града и села. 
Закон из 1952. године укинуо је Месне народне одборе, а 
њихове послове преузима народни одбор општине. 

Увођењем Комуналног система и Општим законом о 
народним одборима од 1. априла 1952. године унете су 
крупне промене у уређење локалних власти. Народни 
одбори су дефинисани као „основница власти радног 
народа“ и као „локални органи државне власти, који су 
такође, и „органи народног самоуправљања у општинама, 
срезовима и градовима“. Овим законом се укидају месни 
народни одбори, а њихову територију и надлежност 
преузимају општински народни одбори. 

Доношењем Устава СР Србије из 1963. године, народни 
одбори општина мењају назив у Скупштине општине. 

Скупштине општине5 су највиши орган власти и орган 
друштвеног самоуправљања. У општини се утврђују 
основна питања од значаја за политички, привредни и 
културни живот и друштвени развој и доносе прописи 
и друга акта. У њима се обезбеђују материјални и други 
услови за живот и рад људи и развитак производних 
снага, усмерује и усклађује развој привреде и друштвених 
служби, утврђују и распоређују средства за потребе 
општине, стварају услови за задовољење материјалних, 
социјалних, културних и других потреба грађана. 
Скупштине општина су своја права и дужности утврђивале 
статутом које су доносиле самостално, а чије одредбе су 
морале да произилазе из Устава Савезне Републике Србије 
и да буду у складу са њим. 

Надлежност скупштине општине била је да доноси 
статут, одлуке, друштвени план и буџет и одобравање 
општинског завршног рачуна, доноси урбанистички план, 
оснива општинске фондове, радне и друге организације, 
расписује референдуме и изборе и друго. Поједине 
послове из делокруга скупштине обављају сталне комисије: 
мандатно-имунитетска, кадровска, за друштвени надзор, 
за народну одбрану, за бирачке спискове, за одликовања и 
друге. Поред ових, скупштина је могла формирати и друге 
комисије. 

Од 9. марта 2016. године Пирот добија статус града и 
није више општина, већ Град Пирот. 
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4/15. Народни одбор среза Пирот 
установљава Септембарску награду 
која ће се додељивати на дан 
ослобођења Пирта, 10. септембра, 
за најбоље књижевне, уметничке и 
научне радове, 15. септебар 1956. 

4/14. Записник са седнице Окружног 
народноослободилачког одбора 
града Пирота, 21. октобар 1944.
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4/16. Одлука о организацији администрације Народног одбора Среза белопаланачког у Белој Паланци, 2. октобар 1952. 
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4/17. Прва страна Статута општине 
Бабушница, 28. јул 1956. 

4/18. Комисија за сузбијање недопуштене 
шпекулације и привредне саботаже при Месном 
народном одбору у Цариброду, 26. април 1946.
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4/19. Општински народноослободилачки одбор 
Пирот, одобрава групи свирача програм који може 
да свира по кафанама, 10. април 1946.

4/20. Указ о промени назива града 
Цариброд у Димитровград и Среза 
царибродског у Срез Димитровград,  
27. фебруар 1950. 

4/21. Скупштина општине Пирот 
доноси одлуку о успостављењу 
награде Осми септембар, 12. 
септембар 1967.
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4/22. 
Урбанистички 
програм за град 
Пирот, 1970. 
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4/23. Прва страна 
Статута Општине Бела 
Паланка, 5.  март 1974.

4/24. 
Прва страна 
Статута Града 
Пирота, 
16. мај 2016.

4/25. Обавештење да ће 
се на дан 10. септембра 
1953. године прослављати 
ослобођење града 
Пирота и одржаће се 
четвородневни вашар,  
3. септембар 1953. 
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5. ПРОСВЕТНЕ 
УСТАНОВЕ

ЗАБАВИШТЕ

ШКОЛСТВО
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5/3. Забавиште  
у Тијабари, 1940.

5/2. Забавиште на Пазару 
са забавиљом Кајком 
Преда Митић, 1935.

5/1. Прва генерација деце 
Забавишта у Пироту са 
Катарином Пешић, 1926.
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У Пироту је 26. марта 1926. године отворено одељење 
забавишта. За прву учитељицу, забавиљу постављена 
је Катарина Пешић. Забавиште се налазило у згради 
окружног суда. У забавиште је уписано 58 деце и то: 
мушких 32, женских 26. Катарину Пешић од 1. децембра 
1929. године заменила је Преда Катица, стручна забавиља, 
познатија у Пироту под именом Кајка, али и синоним 
љубави и бриге за децу. Почев од 1927. године Забавиште је 
радило у саставу Учитељске школе у Пироту и у наредном 
периоду мењало је свој подстанарски пут од зграде Женске 
подружине, Основне школе Вук Караџић. У међувремену 
од 1927. године отвара се забавиште и у Тијабари у саставу 
Основне школе.

После Другог светског рата, Основне школе су почеле 
да раде 10.јануара 1945.године, а забавиште на Пазару 13. 
априла 1945. године, а у Тијабари обнавља свој рад 1946. 
и даље у саставу основних школа. Године 1954. Свих 5 
васпитних група Забавишта у Тијабари и на Пазару се 
издвајају у јединствену самосталну предшколску установу. 
Нова установа је добила име Дечији вртић „Чика Јова 
Змај“, који и данас носи. За првог управника Вртића 
именована је дугогодишња забавиља Кајка Митић која ће 
на овој дужности остати све до одласка у пензију, 1961. 
године.

У циљу побољшања просторних услова рада, у периоду 
од 1967. до 1978. године подижу се 4 нова савремена 
објекта намењена деци предшколског узраста. Паралелно 
са развојем Вртића ишло је и стручно усавршавање 
његових радника. 

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ 
“ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

5/4. Катарина Пешић, учитељица, била је 
прва забавиља у Забавишту, 1926. 
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5/7. Колектив Дечијег вртића  
„Чика Јова Змај“ у Пироту, 1980. 

5/6. Са популарним Бранком Коцкицом у Градићу, мај 1980.5/5. Забавиште, 1959. 
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5/10. Отварање забавишта 
„Невен“, 29. новембар 1978. 

5/8. Изградња забавишта „Лане“, 1972. 5/9. Отварање забавишта „Лане“, 8. септембра 1973. 
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5/12. 
Приредба деце 
предшколског 
узраста, 1980. 

5/11. 
Забавиште 
„Првомајски цвет“
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У Пиротском округу до ослобођења од Турака радило 
је, са краћим или дужим прекидима, око 50 основних 
школа. Турске власти најчешће нису ометале рад српских 
школа, али их нису ни помагале. Унутрашње уређење и 
правила понашања у школама зависили су од учитеља, 
али и од надлежног свештеника. Задатак школе био 
је да поред религијског утицаја шири и писменост у 
народу. Ондашња писменост састојала се, у првом реду, 
у оспособљавању за читање црквених, а касније и других 
књига, па тек онда писање, певање и рачунање.

Школе су биле приватног, црквено-школског 
карактера и значаја и без икаквог наставног плана 
и програма. Учитељи су најчешће предавали буквар, 
часловац (зборник молитава који у недостатку буквара 
служи као књига за учење писмености, псалтир (Збирка 
побожних песама), апостол (књига светог писма које 
су написали апостоли), октоих (осмогласник, књига у 
којој су песме за вечерњу, јутарњу и литургију за сваки 
седмични дан раздељене на осам гласова). 

Основне школе, одмах након ослобођења од Турака, 
постојале су у вароши Пироту, али и у селима Крупац, 
Извор, Сопот, Градашница, Темска, Станичење, Брезник, 
Трн и Клисура. Пиротска мушка школа имала је четири 
разреда, као и Женска основна школа. Поред тих, 
постојала је и средња школа са два разреда. У лужничком 
срезу није било ниједне јавне школе.

До краја 1878. године припремане су за рад школе у 
Пироту, две мушке основне школе, једна код нове, а друга 
код старе цркве и једна женска школа у улици Галата, 

затим у селима: Костур, Расница, Петровац, Стрижевац, 
Суково, Суводол, Драгинац, Стрелац, Темска, Сопот, 
Станичење, Крупац, Извор, Градашница. Међутим, због 
последица рата све планиране основне школе нису 
могле да почну са радом. Те прве године радиле су само 
основне школе у Пироту, мушка основна школа са пет 
одељења и женска основна школа са једним одељењем; 
у Белој Паланци, мушка и женска основна школа са по 
једним одељењем; и у селима: Костуру, Крупцу, Темској, 
Сопоту, Петровцу и Драгинцу.

Од 22. новембра 1878. године у Пироту почиње са 
радом Трговинско-занатлијска школа са свега 11 ђака. 
Већ следеће године трансформисана је у нижу гимназију 
и звала се Пиротска гимназија реалка.

Првих година после ослобођења, подељене школе са 
више одељења и наставника, постојале су само у Пироту 
и Белој Паланци. Касније су почела да се формирају по 
два одељења и у сеоским основним школама.

До ослобођења од Турака школске зграде су, по 
правилу, биле лоциране поред цркава. Таква пракса 
делимично је настављена и после ослобођења. За рад 
школа у пиротском округу најчешће су коришћене 
приватне, црквене и општинске зграде, без довољно 
учионичног простора.

Уласком пиротског округа у састав Кнежевине 
Србије школски систем се знатно поправља, али никако 
довољно да надокнади огромaн образовни заостатак 
становништва. То нам показује и податак да и након 
Првог светског рата школска мрежа није била довољно 

ШКОЛСТВО
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развијена. Од укупно 82 села у нишавском срезу, само 
37 су имала посебне школе. Многа села са довољним 
бројем дорасле деце за школу нису имала посебну школу 
већ су била припојена некој од школских општина. Тек 
непосрeдно пре Другог светског рата највећи број села у 
Срезу нишавском имао је самосталну школу или одвојено 
одељење неке школе.1

Писменост становништва представља један од 
показатеља културне развијености и модерности 
одређене средине. Према попису из 1931. године од 
укупног броја становништва изнад 11 година у Срезу 
нишавском, 61,9 одсто је било неписмено. У суседним 
срезовима пиротског округа проценат неписмених био 
је: царибродски 40,0 лужнички 67,3 и белопаланачки 
67,9 одсто. Недовољан број основних школа и учитеља, 
као и патријархална схватања ранијих генерација о 
потреби школовања, нарочито женске деце, допринели 
су овом високом степену неписмених. Увећање школске 
мреже, од 37 на 56 школа значило је напредак, као и број 
изграђених школских зграда, само до краја 1933. године 
29 нових школа. 

Недовољан број учитеља превазиђен је на тај начин 
што је 14. октобра 1920. године основано Педагошко 
одељење при Гимназији у Пироту, које прераста у 
Учитељску школу 1925. године.

Значајну улогу у просвећивању жена и побољшању 
њиховог положаја у Србији крајем 19. века и у првој 
половино 20. века одиграло је Женско друштво, основано 
1875. године. Трудећи се да, пре свега сиромашним 
девојчицама омогуће да стекну знање довољно да им 
омогући економску независност и сигурност, отвориле 
су 1879. године Раденичку школу. Оснивањем подружине 
у Пироту 1904. и 1910. године у Белој Паланци, Женско 
друштво је започело свој племенити циљ и у овим 
срединама отварањем Женских занатских школа.2 

Непосредно после ослобођења пиротског краја у 
Другом светском рату, организован је рад основних 
школа, а упоредо са радом школа почела је и 
свеобухватна, масовна акција на описмењавању.

Вишедеценијски циљ да се деци дораслој за школу 
обезбеди осмогодишње основно образовање остварен је 

у другој половини XX века и у пиротском округу. Поред 
нових седмогодишњих (прогимназија) и осмогодишњих 
основних школа, први пут су у пиротском крају основане 
и друге школе за основно образовање: Основна школа 
са посебним потребама „Младост“, Школа за опште 
образовање радника, Школа за основно образовање 
одраслих при Радничком универзитету у Пироту.
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ГОРЕ ЛЕВО
5/13. Стара зграда Основне  
школе на Пазару, 1887. 

ДОЛЕ ЛЕВО
5/14. Зграда Основне школе „Свети 
Сава“ у Пироту, разгледница из периода 
између два светска рата

ДЕСНО
5/15. Књаз Милан Обреновић потписује 
одобрење ради отварања и издржавања 
нижих и виших школа у ослобођеним 
пределима Србије, 14. јул 1878. 



62

5. Просветне установе

5/16. Заклетва приликом 
ступања у наставничку 
службу, 20. јун 1930.
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ГОРЕ ЛЕВО
5/17. Обавештење да је Осмогодишња школа бр. 2 у Пироту 
подељена на Осмогодишњу школу „Радоје Домановић“ и 
Основну школу „Павле Крстић“, 2. октобар 1954. 

ДОЛЕ ЛЕВО
5/18. Статистика народних школа, документ Среског 
школског надзорника, 30. јун 1939. 

ДЕСНО
5/19. Решење о спајању Осмогодишњих школа  
„Радоје Домановић“ и „Павле Крстић“ у Пироту, 27. јул 1957. 
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ГОРЕ ЛЕВО
5/20. Решење Народног одбора Среза Лужничког о примени 
Закона о обавезном осмогодишњем школовању, 16. јун 1954.

ДОЛЕ ЛЕВО
5/21. Решење Народног одбора општине Бела Паланка о 
оснивању матичних Осмогодишњих школа, 17. август 1957. 

ДЕСНО
5/22. Решење Народног одбора општине Бабушница о спајању 
Осмогодишњих школа, 17. август 1957.
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5/23. Предлог решења о 
оснивању Основне школе „Радоје 
Домановић“ у Пироту, 30. јун 1961.

5/24. На истој седници донето је решење 
о оснивању Основне школе под називом 
„8. септембар“, 30. јун 1961.
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5/26. Откривање бисте Вуку Караџићу 

5/27. Решење Скупштине општине Пирот о оснивању 
Специјалне основне школе, 26. новембар 1971.

5/25. Зграда Основне школе „8. септембар“ 
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ГОРЕ ЛЕВО, 5/28. Асфалтирање школског дворишта 
Основне школе „Вук Караџић“ у Пироту, 1974.

СРЕДИНА ЛЕВО, 5/29. Школско двориште Основне 
школе „Вук Караџић“, 1975. 

ДОЛЕ ЛЕВО, 5/30. Зграда Основне школе у Темској, 
друга половина 20. века 

5/31. Учесници 13-тих Сусрета основних школа народа 
и народности СР Србије, мај 1975. 



68

5. Просветне установе

5/32. 

5/33.  

5/34. 

5/35. 

5/36. 

5/37.  
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5/38.

5/39. 

5/40 

5/41. 

5/42. Детаљније у попису илустрација.
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5/43. 5/44. 

5/45. Зграда Техничке школе у 
Пироту, друга половина 20. века 

5/46. Меморандум Педагошке академије за 
образовање васпитача предшколских установа.
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6. ЗДРАВСТВЕНЕ И 
СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ
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6/2. Списак чиновника и службеника 
Бановске болнице у Пироту, 23. јул 1931. 

6/1. Допис Окружне болнице упућен 
Начелнику округа пиротског, 6. јун 1907. 
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Здравствени центар Пирот1  основан је на основу 
санитарног закона 1881. године као Окружна болница 
са седиштем у Пироту. Болница је почела да ради у 
јулу месецу те године и од тада је непрекидно радила, 
укључујући и четири рата. Тридесетих година XX века 
поред Окружне болнице Пирот има и Војну болницу. 
Непосредно после Другог светског рата почела је 
да ради Окружна пиротска болница са хируршким, 
гинеколошким, интерним и заразним одељењем. 
Интегрисањем неких самосталних здравствених 
установа: Болнице, Дома здравља, Апотеке, сеоских 
амбуланти, Хигијенског завода, Антитуберкулозног 
диспанзера и других 1965. године почео је са радом 
Медицински центар Пирот. Савремени болничко-
поликлинички објекат у који се смештају Општа 
болница и  Дом здравља саграђен је 1984. године. Под 
називом Здравствени центар ради од 1990. године и 
пружа превентивну, стационарну, специјалистичко-
консултативну и дијагностичко-терапеутску заштиту 
за Округ пиротски. Центар чине Општа болница и 
Дом здравља. Одељења Опште болнице су: Хирургија, 
Интензивна медицина, Гинекологија и Акушерство, 
Општа медицина, Анестезиологија и Интезивна нега, 
Физикална медицина и рехабилитација, Неурологија, 
Ортопедија и Радиологија, као и Алерголошко-
имунолошка амбуланта. Дом здравља је носилац 
примарне здравствене заштите у општини Пирот. У 
оквиру Дома здравља су службе: Дечија здравствена 
заштита, Општа медицина, Физикална медицина и 

рехабилитација, Служба кућне неге, Патронажна служба, 
Стоматолошка служба, Хитна служба, Антитуберкулозни 
диспанзер, као и Медицинско-биохемијска лабораторија 
и Диспанзер за жене.  Здравствени центар Пирот 
подељен је 1. јула 2011. године, од када самостално 
функционишу Општа болница, чији је оснивач Република 
Србија, и Дом здравља, чији је оснивач Скупштина 
Општине Пирот. 

Дом здравља у Белој Паланци2 формиран је 
решењем из 1958. године о спајању Здравствене 
станице, Општинске болнице и Дечијег диспанзера у 
нову здравствену установу Дом народног здравља са 
седиштем у Белој Паланци. Формирањем Дома народног 
здравља у Белој Паланци обједињена је у том тренутку 
целокупна здравствена делатност на подручју општине 
Бела Паланка, осим апотекарске. Новоформирана 
здравствена установа имала је следеће организационе 
јединице: општу праксу, зубно-лекарску праксу, болничко 
одељење, дечији диспанзер, приручни лабораторијум 
и административно-финансијску и економско-
техничку службу. Задатак и делокруг Дома народног 
здравља био је да организује и спроводи здравствену 
заштиту грађана на подручју општине Бела Паланка. 
На основу архивске грађе не може да се утврди када је 
тачно промењен назив у Дом здравља, али од почетка 
седамдесетих година двадесетог века користи ово име. 
Дом здравља је 1979. године добио адекватан, наменски 
грађен простор за постојеће службе Дома народног 
здравља, али и за развој и отварање нових служби. У 

ЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ
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складу са Планом мреже здравствених установа из 
1997. године дошло је до припајања Градске апотеке 
Дому здравља. Овим је извршено обједињавање свих 
облика здравствених делатности на подручју општине. 
Данас Дом здравља пружа превентивне, дијагностичке, 
терапијске и рехабилитационе здравствене услуге 
из следећих области здравствене заштите, односно 
специјалности: здравствено васпитање, општа 
медицина, здравствена заштита жена, здравствена 
заштита деце, поливалентна патронажа, стоматолошка 
здравствена заштита, лабораторијска дијагностика, 
рендген дијагностика, кућно лечење и здравствена нега, 
хитна медицинска помоћ, хигијенско-епидемиолошка 
заштита, пнеумофизиолошка заштита, медицина 
рада, физикална медицина и рехабилитација, интерна 
медицина, медицинско снабдевање (апотека).

6/4. Оглас апотеке „Код Српског грба“ у Пироту 
власника Уроша Волића, 1905. 

ДОЛЕ ДЕСНО
6/5. Решење о оснивању Здравствене 
станице у Бабушници, 1. октобар 1952. 

6/3. Меморандум апотеке „Св. Никола“ у Пироту власника Карла Скацела
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ГОРЕ 
6/6-7 Зграда старе болнице у Пироту

ДОЛЕ ЛЕВО
6/8. Зграда некадашњег Хигијенског завода, данас Службе хитне помоћи

ДОЛЕ ДЕСНО
6/9. Зграда здравствене станице у Пазару 
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6/10. Решење о спајању Здравствене станице, 
општинске болнице и дечијег диспанзера у 
Дом народног здравља у Белој Паланци,  
27. и 28. децембр 1958.

6/12. Решење о припајању 
апотеке у Темској, апотеци 
„Карло Скацел“  
у Пироту, 30. јун 1961.

6/11. Решење о 
одобрењу новчаних 
средстава за адаптацију 
зграде за Здравствену 
станицу у Тија Бари,  
26. април 1957. 
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6/14. Изградња нове болнице у Пироту, 1980. 

6/13. Зграда Дечијег диспанзера у Пироту 
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6/15. Подаци о Дому 
ученика у привреди у 
Пироту, 3. септембар 1949. 
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Дом ученика у привреди1 формиран је октобра 1946. 
године са седиштем у Пироту.  Дом се издржавао од 
доприноса ученика, помоћи предузећа и донације 
Градског народног одбора Пирот. Капацитет дома је до 
40 ученика. Зграда није одговарала својој намени. Имала 
је 11 спаваћих соба, три собе за рад, једну болесничку 
собу и једну канцеларију. Кухиња и трпезарија су биле у 
рђавом стању. Дом се 1949. године иселио из зграде у ул. 
Саве Ковачевић бр. 53 у зграду у истој улици бр. 56. Дом 
је престао са радом 1953. године и уступљен је Женској 
стручној школи.

Средњошколски интернат „Предраг Костић“2  формиран 
је 15. августа 1945. године од стране Окружног народног 
одбора са седиштем у Пироту. У почетку дом је примао 
пролазећу децу, која су се враћала из Бугарске. Служио 
је за смештај деце ратне сирочади од предшколског 
узраста до средњошколаца. Зграда је била својина 
Женске занатске подружине у улици Пети конгрес бр.1 
(данас Ћирила и Методија). Особље је било малобројно: 
управник, благајник-економ, куварица-помоћница, 
редар, болничарка и вешарка. Кухиња није одговарала 
великом броју деце и налазила се у Основној школи  „Вук 
Караџић“, а због недостатка вешарнице, веш се прао 
у дворишту. У лето 1946. године уз Дом је подигнута 
још једна мања зграда у коју су смештене канцеларија, 
вешарница, кухиња и домаћичка соба. Дом је могао да 
прими до сто штићеника. Под овим називом радио је до 
1952. године када мења име у Дом ученика гимназије. 
Решењем Народног одбора Градске општине од 9. 

фебруара 1953. године извршен је пренос Дома ученика 
гимназије из надлежности Владе Народне Републике 
Србије у надлежност Народног одбора Градске општине 
Пирот, Савет за народно здравље и социјалну политику. 
Капацитет дома је до 45 ученика. Народни одбор општине 
на седници од 26. фебруара 1957. године доноси решење 
да се назив установе Дом ученика гимназије мења у назив 
Дом за децу и омладину. Овај дом укинут је као установа 
са самосталним финансирањем и његов рад престао је 
31. децембра 1959. године. Основна и обртна средства 
овог Дома преносе се на Општину Пирот. На истој 
седници основан је Средњошколски интернат „Предраг 
Костић“, као социјално-васпитна установа са самосталним 
финансирањем, у коме су првенствено смештена деца из 
Дома за децу и омладину, као и други ученици који су због 
школовања везани за Пирот. Интернату је уступљена на 
управљање и коришћење сва имовина и инвентар Дома. 
Средњошколски интернат је социјално-васпитна установа 
чији је задатак да омогући и олакша школовање ученицима 
у Пироту, обeзбеђује им смештај, исхрану и услове за 
правилно васпитање. Интернатом управља Управни одбор 
и Педагошко веће као колективни и друштвени орган 
управљања и управник. У току 1959. године изграђена је 
школска кухиња у дворишту Гимназије која је у саставу 
Интерната. Капацитет Интерната је био 60 ученика 
средњих школа, а кухиња је обезбеђивала исхрану за 150 
ученика и руководила млечним кухињама код основних 
школа. Средњошколски интернат као самостална установа 
укида се и престаје са радом 1. октобра 1960. године.

СОЦИЈАЛНЕ 
УСТАНОВЕ



80

6. Здравствене и социјалне установе

6/16. Изградња школске 
кухиње у дворишту гимназије, 
24. фебруар 1960. 
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6/17. Пријава за регистрацију и упис у регистар 
Средњошколски интернат „Предраг Костић“ у Пироту

6/18. Решење о регистрацији
„Дома ученика гимназије“, 28. јул 1955.
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6/19. Решење о промени назива Дома ученика 
гимназије у Дом за децу и омладину, 26. фебруар 1957. 

6/20. Припајање школске кухиње 
Средњошколском интернату, 30. јул 1959.
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6/21. Решење о упису у регистар ликвидације Средњошколског 
интерната“ Предраг Костић“ у Пироту, 3. новембар 1960. 
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7/1-2. Галерија 
„Чедомир Крстић“  
у Пироту 
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7. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Галерија

Дом Културе

Историјски архив

КУД ПБ Павле

Музеј Понишавља

Музичка омладина

Народна библиотека

Народно позориште

Раднички Универзитет

РКУД Први Мај
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7/3. 

7/4. 
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Галерија Чедомир Крстић1 , отворена је 7. септембра 1981. године под називом Галерија Центра за културу (Галерија 
Дома културе и Галерија Музеја Понишавља). Од 26. маја 1993. године ради као самостална установа културе под 
називом Галерија „Пирот“ која је имала ликовну, завичајну и продајну галерију. Од 29. јануара 1999. године носи назив 
Галерија „Чедомир Крстић“ по имену познатог српског сликара и професора Универзитета уметности у Београду, 
рођеног у Пироту. Галерија има изложбени простор, депо, канцеларију и документаторско одељење. Годишње 
организује око 25 изложби слика српских и страних уметника.

Галерија 

7/5. 7/6. 
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7/8. Уговор између Југоконцерта и Дома Културе Пирот о 
одржавању концерта Стефана Миленковића, 19. октобар 1989.

7/7. Одлука Скупштине општине Пирот о оснивању 
установе Дом Културе Пирот, 7. фебруар 1991.
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Дом културе Пирот1 основан је 1. јула 1986. године са седиштем у Пироту, на иницијативу Скупштине општине 
Пирот и Скупштине Заједнице културе као и радника Центра за културу. Интеграцијом Радничког универзитета у 
Пироту 1. јануара 1988. године са Домом културе проширује се делатност установе. Бави се културно-уметничким 
делатностима, организовањем разних курсева, школа за обуку радника и имао је вечерњу школу. У редовне 
активности спадају: концерти класичне и популарне музике, рад фолклорног ансамбла и народног оркестра, 
приказивање филмова у биоскопима, семинари, курсеви, школе, промоције, издавачка делатност, логистичка подршка 
програмима других организација и појединаца. Располаже објектом од 2000 м², великом позоришно-биоскопском 
салом капацитета 380 гледалаца, салама за пробе играчких и музичких секција, Медија центром, тонским студиом и 
кафеом. Дом културе је највећа установа тог типа на територији Града Пирота.

Дом културе

7/10. Изградња 
Дома културе у Пироту

7/9. 

7/11
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ЛЕВО
7/12. Насловна 
страна програма 
рада Дома Културе 
за 1999. годину 

7/14. Пропагандни плакат 
IV салона књиге и графике, 
фебруар 2003.

7/13. Насловна страна билтена Лемека 7/15. Представа у Тврђави у оквиру Лемека 
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Историјски архив у Пироту1 основан је 14. новембра 1956. године на предлог Народног одбора Среза Пирот о 
оснивању Државне архиве Среза Пирот. Непуне четири године касније, 13. маја 1960. одлуком Савета Историјског 
архива у Нишу, Државна архива Среза Пирот приступа Историјском архиву у Нишу, као Архивски центар, који 
касније, постаје  Архивско одељење. 

Услед финансијских несугласица са Архивским одељењима у Прокупљу и Пироту, матични Историјски архив у 
Нишу донео је одлуку 1988. године да се иста изузму и препусте оснивачима. 

На референдуму је усвојен самоуправни споразум о удруживању Архивског одељења Пирот и Музеја Понишавља 
Пирот. 

Архив послује у оквиру Музеја све док није закључено да је за Архив, првенствено за заштиту архивске грађе, 
најбоље да добије статус самосталне и независне установе. У том циљу, Скупштина општине Пирот на седници од 
9. јула 1993, Скупштина општине Димитровград 8. септембра 1993. и Скупштина општине Бабушница 30. децембра 
1993. донеле су одлуку о оснивању Историјског архива у Пироту за општине Пирот, Димитровград и Бабушница. 

Историјски архив

7/16. Зграда Историјског архива у Пироту 7/17. Депо Архива 
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7/18. Пропагандни плакат поводом 
одржавања Недеља архива, новембар 1959.

7/19. Пропагандни плакат поводом одржавања 
Недеља архива, новембар 1960. 
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7/20. Решење Народног одбор Среза Пирот о оснивању 
Државне архиве Среза Пирот, 14. новембар 1956.

7/21. Насловна страна првог броја информативног 
билтена о раду Архива, новембар 2017. 
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7/22. Пропагандни плакат поводом дочека 
Нове године, децембар 1950.

7/23. Списак одржаних приредби у 1949. години 
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Културно-уметничко друштво „Предраг Бошковић Павле”1 основано је као Културно-уметничко друштво 
„Абрашевић“ 25. априла 1908. године, са седиштем у Пироту.  Основали су га радници и занатлије из Пирота. Између 
два светска рата поред хора, формиране су дилетантско-драмска и музичка група, па су приређиване забаве и 
позоришне представе. Друштво мења име 1931. године у Културно-уметничко друштво „Бранко Радичевић“ и као 
такво дочекује Други светски рат. Након ослобођења, под старим именом „Абрашевић“, обнавља свој рад најпре само 
хор. Под именом Просветно друштво „Абрашевић“, од 29. септембра 1946. године делује у оквиру Месног синдикалног 
већа. Поново су формиране музичка и дилетантска група, фолклорна и рецитаторска секција. Половином 1951. године 
мења име у Културно-уметничко друштво „Предраг Бошковић Павле“ као једино градско друштво које чува и негује 
традицију певања, свирања, игара, говора, ношњи и обичаја. Од 1981. године добија просторије у згради Дома културе. 
При Друштву је радило и истурено одељење Ниже музичке школе, као и вокалне групе „Пироћанке“ и „Пироћанци“.

КУД „Предраг 
Бошковић Павле” 

7/24. Чланска карта Културно-уметничког 
друштва „Абрашевић“ Пирот 7/25. 
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7/26. Уговор  између 
Општинске заједнице 
културе у Пироту и КУД-а, 
2. новембар 1973.
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7/28. Пропагандни плакат о учешћу КУД-а на Дан 
младости у Минхену, 25. мај 1984. 

7/27. Манифестације и акције у 
којима учествује КУД, 11. март 1977.
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7/29.  Молба Народног музеја Градском 
народном одбору да му се пиротски градић 
уступи за музејске потребе, 2. април 1951. 

7/30. Уговор о купопродаји плаца са кућом 
између Народног одбора градске општине и 
Александра Христића, 21. јул 1953. 
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Музеј Понишавља основан је после ослобођења 
Пирота у Другом светском рату, оснивањем 
Музејског друштва 1946. године. Наредне 1947. 
године формиран је Акциони одбор за отварање 
музеја у Пироту који прикупља предмете путем 
поклона. Већ у јулу исте године Акциони одбор 
упућује Градском народном одбору молбу да се 
Пиротски градић уступи Музеју.1 Просторије за 
смештај музејских предмета биле су у кафани 
„Абисинија“, у локалу Јордана Минчића, у 
магацину у Градићу и на другим местима у граду. 
Садашњу зграду музеја, Конак Малог Ристе, 
музеј је од општинских власти добио 1956.године, 
када је формирано седам одељења: ћилимарско, 
етнографско, грнчарско, археолошко, историјско, 
одељење културне делатности Пироћанаца и 
одељење НОБ. Од јануара 1966. године носи 
назив Етнографски музеј, а од 1973. године Музеј 
Понишавља.2

Музеј 
Понишавља 

7/32. Завод за заштиту споменика културе Ниш, 
археолошки радови у пиротском градићу, 1973.

7/31. 
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7/33. Документ Градског народног одбора о потреби 
конзервације градића и старе куће Христића, 24. март 1953. 

7/34. Решење којим се пиротска тврђава ставља 
под заштиту државе, 16. фебруар 1953. 
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7/35. Решење којим се кућа породице Христић у 
Пироту ставља под заштиту државе, 14. септембар 1953. 

7/36. Решење Народног одбора општине Пирот о оснивању 
Народног музеја у Пироту као самосталне установе, 19. октобар 1961. 



102

7. Установе културе

7/37. Молба за регистровање Музичке 
омладине Пирот, 28. јун 1972.

7/38. Решење о одобрењу новог назива 
Музичка омладина Србије општинска 
организација Пирот, 13. септембар 1976. 
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Музичка омладина Пирота 
Музичка омладина Пирота1 основана је октобра 

1970. године као удружење са седиштем у Пироту. 
Удружење је радило под окриљем Општинске 
конференције Савеза омладине Пирота као део 
Музичке омладине Србије. Основни циљ био је ширење 
музичке културе код деце и омладине. Организован 
је велики број концерата у Пироту и околини. После 
првих успешних година, активност слаби и 1982. 
године потпуно се укида.

7/39. Записник са 
оснивачке скупштине 
Музичке омладине,  
28. новембар 1970. 
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7/40. Подаци о активностима Музичке 
омладине, 1976-1977. 

7/41. Потврда гостовања Београдске 
филхармоније у Пироту, 26. септембар 1977. 
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7/44. Уговор о коришћењу сале 
за физичко васпитање Педагошке 
академије ради одржавања концерта 
групе Леб и сол, 23. фебруар 1982. 

7/43. Програм манифестације Културно-уметничког 
стваралаштва младих општине Пирот, КУСТОМ, 1977.

7/42. Пропагандни флајер за квиз  
Музичко виђење Војислава Вучковића, 1974-1975.



106

7. Установе културе

7/45. Градска библиотека, 1951

ДЕСНО
7/46. Читаоница Градске библиотеке, 1951. 
7/47- 48. Читаоница библиотеке данас
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Народна 
библиотека 

Народна библиотека у Пироту 1 основана је 14. јануара 
1909. године као Јавна библиотека у Пироту. За време 
балканских и Првог светског рата рад библиотеке је 
обустављен, а књижни фонд јавно спаљиван од стране 
бугарских окупатора. Последица овог вандалског чина 
огледа се у томе да библиотека није радила до краја 
Другог светског рата. Библиотека обнавља свој рад 17. 
маја 1947. године као Градска књижница са читаоницом. 
Народна библиотека у Пироту добија овај назив 19. 
октобра 1961. године. Делатност и задатак библиотеке 
је да набавља, сређује и чува библиотечки материјал и 
даје га на коришћење грађанима, државним органима, 
установама, привредним и другим организацијама у 
циљу ширења општег образовања, помагања научног 
и стручног рада и задовољавања културних потреба 
грађана. Народна библиотека врши послове матичне 
библиотеке на подручју пиротске општине.

7/49. Допис Градске библиотеке Народном одбору 
општине Пирот о потреби за проширењем 
библиотечких просторија, 12. октобар 1956. 

7/50. Решење Народног одбора општине Пирот 
о оснивању Народне библиотеке у Пироту као 
самосталне установе, 19. октобар 1961.
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7/51. Решење Народног одбора 
општине Пирот о оснивању Народног 
позоришта у Пироту као самосталне 
установе, 7. септембар 1961.
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Народно 
Позориште

Народно Позориште1 основано је октобра 1944. године као Окружна дилетантска група. Представе су даване у 
Занатлијском дому, популарном „Еснафу“ преуређеном за потребе позоришта. Група је 1945. године прерасла у 
Окружно народно позориште, а 1. септембра 1949. године преименовано је у Градско позориште и добија статус 
професионалног позоришта. Од 1. септембра 1956. године носи назив Народно позориште Пирот, али му је годину 
дана касније враћен аматерски статус, да би поново постало професионално 9. септембра 1961. године. Изградњом 
комплекса зграда Дома Армије и Дома културе, 1981. године позориште у њима добија своје просторије.

7/52. Позоришна представа у згради Еснафа 7/53. Припрема представе у згради Еснафа 
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НАРЕДНА СТРАНА
7/59. Захтев за регистрацију 
Радничког универзитета,  
22. фебруар 1961. 

7/54. 

7/55. 

7/56. 

7/57. 

7/58. 
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Раднички 
универзитет

Раднички универзитет у Пироту1 основало је Среско 
синдикално веће 29. јула 1955. године са седиштем у 
Пироту. Надлежни орган за послове и задатке установе 
је након укидања Среског синдикалног већа, Општинско 
синдикално веће у Пироту. Установом је управљао Управни 
одбор са секретаријатом и управником. Универзитет је 
деловао као установа за свестрано, трајно образовање, 
васпитање и културно уздизање радних људи и грађана. 

Пролазећи кроз неколико интеграционих процеса 
постаје установа из области образовања, културе и народне 
одбране. Универзитету се у априлу 1961. припаја Народни 
универзитет у Пироту, затим децембра 1962. Центар за 
ванармијско војно васпитање народа „Предраг Бошковић 
Павле”. Радна заједница Радничког универзитета на 
седници 20. септембра 1966. донела је решење о оснивању 
одељења за основно образовање одраслих (основна 
школа), које је почело са наставом 1. октобра 1966. године. 
Припајањем  Културно-пропагандног центра августа 
1967, извршена је допуна делатности која је садржала, 
између осталог, и организовање филмских представа у 
селима. Предузеће за приказивање филмова „Нишава” 
интегрисано је са Радничким универзитетом, децембра 
1969. године. Универзитет је ширио своју делатност тако 
да је 1973. године прерастао у самосталну и самоуправну 
радну организацију, основану као установу за образовање, 
васпитање и подизање културног нивоа радних људи и 
грађана.

Установа обавља делатност кроз организационе 
јединице тј. Катедре за опште и стручно образовање, 

Катедре за општенародну одбрану и цивилну заштиту, 
Катедре за марксистичко образовање и Биоскоп град–
село. Акцијом „Сусрети села”, која је покренута у јесен 
1972. године на иницијативу Општинске заједнице 
културе, а чије је спровођење поверено Радничком 
универзитету, давала је значајан допринос културно-
забавном животу села.
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ГОРЕ
7/64-65. Биоскоп „Искра“ у 
Улици Војводе Степе  бр. 1 

ДОЛЕ
7/66-68. Филмски пропагандни плакати 

НА ПРЕТХОДНОЈ СТРАНИ ДЕСНО
7/62. Конкурс за упис нових ученика и 
полазника школа и курсева при Радничком 
универзитету, 10. септембар 1967. 

7/63. Биоскоп „Младост“ на крову зграде 
Скупштине општине Пирот, 1963. 

НА ПРЕТХОДНОЈ СТРАНИ ЛЕВО
7/60. Решење Скупштине општине Пирот о 
припајању Културно-пропагандног центра 
Радничком универзитету, 25. август 1967. 

7/61. Обавештење о регистацији Одељења за 
основно образовање одраслих при Радничком 
универзитету у Пироту, 20. јануар 1967.
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7/69. Одлука Радничког савета предузећа „Први Мај“ о оснивању 
Радничко културно-уметничког друштва, 19. јануар 1970. 
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РКУД „Први мај“ 
Радничко културно-уметничко друштво „Први 

мај“1 основао је Раднички савет Индустрије одеће 
„Први мај“ на седници 19. јануара 1970. године са 
седиштем у Пироту. Оснивачка скупштина друштва 
одржана је 5. марта 1970. године у сали фабрике 
„Први мај“. Циљ формирања овог друштва био је 
неговање изворног фолклора, изворне народне 
музике и песме. При формирању изабрани су органи: 
Скупштина, Управни одбор, Програмски савет и 
Надзорни одбор. При друштву су радиле следеће 
секције: фолклорна, музичка, драмска, ликовна, 
балетска, манекенска, група Ренесанс. Друштво је 
престало са радом 2003. године у оквиру припреме  
за приватизацију Индустрије одеће „Први мај“.

7/70. 

7/71. 
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Види: попис илустрацијаВиди: попис илустрација

7/72. 

7/73. 

7/74. 
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7/75. 

7/76. 

7/77. 
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8/2. Меморандум 
домаће индустрије 
Браћа Гаротић

8/1. Акције Пиротског 
електричног и индустријског 
друштва, 1934.
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8. ПРИВРЕДА И 
БАНКАРСТВО

Привреда до 1944

Банкарство

Привреда после 1944

Привредна удружења

Ћилимарска задруга
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ГОРЕ
8/4. 
Кореспонденција  
трговца Петра 
Банковића, 1893.

8/5. 
Кореспонденција 
трговца Панте 
Вељковића, 1912. 

8/3. Позив на збор потрошача 
електричне струје  
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Пиротски крај је пре, али и после ослобођења 
од Турака, био живо и полетно место развијене 
пољопривреде, где се развијала трговина и занатство, 
као и мануфактурна индустрија. Ови крајеви су уочи 
ослобођења имали јаке трговинске везе са Видином, 
Свиштовом, Софијом, Пловдивом, Једреном, Самоковом, 
Београдом, Нишом, Сливеном и другим местима где 
су продавали вино и ракију, коже, овнове, суво месо, 
масло и лој, а дотеривали жито из Софије, гвожђе из 
Самокова. Пиротски крај је у времену караванског 
саобраћаја представљао важну тачку и раскрсницу на 
Цариградском друму, појава железничке пруге 1887. 
године негативно је деловала на привредни развој. Овде 
су се путници одмарали и коначили, а тако је долазило 
до знатне трговинске размене и концентрације заната, а 
железница је одузела живост и улогу овог краја. На ову 
промену, треба надовезати и још једну, а то је непосредна 
близина границе. Пре тога велики турски простор је 
представљао обимно тржиште у којем се налазила снага 
за развој. Граница је не само одузела пиротском крају 
пространо турско тржиште, већ је и пресекла зону 
његове регионалне гравитације. 

Стагнација трговине и занатства, споро увођење 
нових могућности рада (индустрије), довели су до тога 
да је улога пољопривреде у Пиротском крају порасла. 
Највише су се бавили ратарством и виноградарством, 
гајењем стоке и живине. Високопланински пашњаци у 
свим деловима гравитационог подручја Пирота пружали 
су одувек одличне услове за планинско сточарство. На 

старопланинским пашњацима напасала су се стада оваца, 
коза и коња. Овакав положај омогућио је развијено 
прављење качкаваља, а потражња за овим производом 
довела је до пораста производње, па је у првој деценији 
20. века радило 20 трговаца качкаваљем. 

Криза у коју је запао пиротски крај некако је 
превазиђена захваљујући економском и културном 
уздизању Србије која је подигла своју куповну моћ. 
С обзиром на свеукупну ситуацију, ћилимарство је 
после ослобођења постало врло специфична и водећа 
грана привреде, а занатство је у одсуству индустрије, 
са трговином и пољопривредом, водећа функција овога 
периода.1

ПРИВРЕДА ДО 1941.

8/6. Кореспонденција трговца Јосифа Ристића, 1911.



122

8. Привреда и банкарство

8/7. 

8/8. 

8/9. 

8/10. 
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Види: попис илустрација

8/11

8/12. 

8/13.  
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8/14.  

8/15. 8/17. 

8/16. 
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Види: попис илустрација

8/18. 

8/19. 

8/20. 

8/21. 
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8/23.  
Акције Пиротске 
централне банке

8/22.  
Акције Привредне  
банке у Пироту
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У пиротском крају у првој половини 20. века 
банкарством1, између осаталих, бавиле су се и:

Грађанска-занатска задруга за кредит и штедњу 
Цариброд, основана 1927. године са седиштем у 
Цариброду (Димитровграду). Није познато када је 
ликвидирана.

Царибродска банка основaна 1922. године као 
акционарско друштво са седиштем у Цариброду 
(Димитровграду), одобрењем министра трговине 
и индустрије бр. 5496 од 21. децембра 1921. године, 
а законом о акционарским друштвима, члан 5 и 9 
одобрено је оснивање ове банке. Основана је у циљу 
јачања трговине, привредног напретка и кредита 
у Цариброду и Срезу царибродском. Оснивачи 
су били браћа Џаџић, Тодор Брзак и другови. За 
време свог постојања није мењала име. Престаје са 
радом 8. априла 1941. године окупацијом Цариброда 
(Димитровграда) од стране Бугарске. Коначно је 
ликвидирана након ослобођења, 1948. године.

Царибродска народна кооперативна банка 
основана 1941. године са седиштем у Цариброду 
(Димитровград). Банку су основале бугарске 
власти након што је територија Царибродског среза 
окупирана. Била је под контролом Бугарске централне 
банке у Софији. Банка је ликвидирана 1947. године.

Пиротска есконтна банка основана 1924. 
године са седиштем у Пироту. Основана је у 
циљу ојачања трговине, привреде и индустрије у 
Пироту и Пиротском округу. Вршила је банкарске, 

комисионарске, трговинске, предузимачке, привредне 
и индустријске послове. Органи банке су: Управни 
одбор, Надзорни одбор и Збор акционара. Пословала 
је све до почетка Другог светског рата. За време свог 
постојања није мењала име. Престаје са радом 8. 
априла 1941. године окупацијом Пирота од стране 
Бугарске. Коначно је ликвидирана након ослобођења 
1946. године.

Пиротска окружна штедионица основана 1911. 
године са седиштем у Пироту. Штедионица је вршила 
банкарске, комисионарске, трговачке, предузимачке, 
привредне и индустријске послове. Пословала је до 
Другог светског рата, осим у периоду од 1915. до 1918. 
године када због окупације није радила. По други 
пут престаје са радом 8. априла 1941. године због 
окупације Пирота од стране Бугарске. Коначно је 
ликвидирана након ослобођења, 1946. године.

Пиротска трговачка занатлијска банка основана 
1907. године са седиштем у Пироту. Главни послови 
банке били су да прима новац на штедњу, врши 
исплату и наплату налога, прима робу у комисиону 
продају, врши услуге чувања новца и драгоцености, 
врши послове куповине и продаје, даје зајмове на 
менице, зајмове по текућем рачуну и др. Током 
свог постојања име није мењала. Пословала је до 
Другог светског рата, осим у периоду од 1915. до 1918. 
године када због окупације није радила. По други 
пут престаје са радом 8. априла 1941. године због 
окупације Пирота од стране Бугарске. Коначно је 

БАНКАРСТВО
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ликвидирана након ослобођења, 1946. године.
Пиротска централна банка основана 1919. године 

са седиштем у Пироту. Банка је основана у циљу 
ојачања трговине, привреде и индустрије у Пироту 
и округу Пиротском. Банка је вршила банкарске, 
комисионарске, трговинске, предузетничке, привредне 
и индустријске послове. Органи управљања банке 
били су: Управни одбор, Надзорни одбор, Збор 
акционара и чиновници као помоћници Управног 
одбора.  За време постојања није мењала име. Није 
познато када је ликвидирана.

8/24. Одобрење Министарства трговине и 
индустрије о оснивању Пиротске централне 
банке, 3. новембар 1919.
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8/28. Рачун изравњања 
Царибродске банке, 1932. 

8/26. Акт Царибродске народне 
кооперативне банке, 1941. 

8/27. Основна правила Пиротске есконтне банке 

8/25. Меморандум Пиротске есконтне банке 
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Види: попис илустрација

8/29.

8/30. 

8/31. 

8/32. 
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8/33. 

8/34. 

8/35. 

8/36. 
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8/37-56 Меморандуми предузећа
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Завршетак Другог светског рата донео је промену 
државног и друштвеног система. Земља је уместо 
монархије постала република, а укинут је капитализам 
и увден 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. године уведено је радничко самоуправљање.  
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 угоститељстрво. Доминантне гране су биле 
гумарска, текстилна и хемијска индустрија. 

Привреда пиротског краја делила је судбину 
тадашње југословенске привреде, која се суочавала 
са све израженијом зависности од увозних сировина 
и техничко-технолошке заосталости за Европом. Циљ 
привредне реформе, започете променама у привредном 
систему 1964, а настављеном 1965. и 1966.године, био је 
увођење тржишних услова пословања. Међутим, уместо 
стварања услова за тржишно пословање, почео је процес 
јачања самоуправљања у деловима предузећа и тако је 
пропао покушај привредне реформе који је довео до 
све већих криза, смањења обима производње и све веће 
зависности од државног буџета.  

Потпуни колапс привреде у Србији, па и у пиротском 
крају, настао је деведесетих година 20. века, распадом 

бивше Југославије, десетогодишњим ратовањем и 
увођењем санкција. Привреда је из годину у годину 
улазила у све већу кризу, губи се тржиште, ремети и 
заостаје у техничком и технолошком прилагођавању 
захтевима европске привреде. Такво стање није могло 
дуго да опстане, почињу отпуштања радника као 
технолошких вишкова. Предузећа без одговарајућег 
менаџмента не успевају да пронађу стратешког партнера, 
који је неопходан за опстанак, почиње постепено 
увођење стечајних управа, а затим и до саме ликвидације 
скоро целокупне привреде пиротског краја. На тржишту 
су опстала  само она предузећа која су уз себе имала јачег 
и тржишно и технолошки напреднијег партнера.

ПРИВРЕДНА ПРЕДУЗЕЋА  
ПОСЛЕ 1944.
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8/57. Решење о оснивању Предузећа за производњу и омотавање 
гумених нити са седиштем у Димитровграду, 26. јун 1959.
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Занатска удружења1, раније еснафи, окупљају све 
занатлије једног заната, понекад и припаднике неколико 
сродних заната. Још у XIV веку, под византијским 
утицајем, у Пироту је организовано неколико еснафских 
удружења. Како се приближавао крај турске владавине, 
еснафи су јачали и бројно и економски. Међу најстарије 
спадају ткачки (основан 1790), абаџијски (1790), лончарски 
(1840), терзијско-кројачки (1849) и бакалски (1856).

После ослобођења Пирота од турске власти крајем 
1877, еснафи су реорганизовани у складу са јединственим 
прописима Уредбе о еснафима из 1847. године. За 
образовање еснафа било је потребно најмање 12 
чланова. Оснивање еснафа одобравало је Министарство 
унутрашњих дела, касније Министарство финансија, а од 
1882. године Министарство народне привреде. Непосредну 
контролу над сваким еснафом вршила је месна или 
надлежна полицијска власт. На челу еснафа налазио се 
старешина са својим помоћником, а бирала га је сваке 
године еснафска скупштина. Еснафска скупштина се 
састајала сваке године, а по потреби и више пута годишње, 
ради прегледа еснафске благајне, превођења калфи у 
мајсторе, ради пријема нових чланова и решавања свих 
осталих питања корисних за еснаф. Уредба из 1847. 
године допуњена је додатком од 29. јануара 1849. године и 
додатком од 30. априла 1853. године.

 У ослобођеном пиротском крају оснивају се и нови 
еснафи: качарски (бачварски, 1877), пекарски (1880), 
поткивачки (1881), обућарско-сарачки и берберски (1881), 
столарско-зидарски (1882), бојаџијски, мутавџијски, 

ковачко-казанџијско-пушкарско-браварско-лимарски, 
коларски и механо-кафански (1883), мумџијско-
чуругџијско-табачки (1890). Терзијско-кројачки еснаф 
поделио се 1894. године на терзијски и кројачки.

Прва еснафска правила у Пироту звала су се кондике, 
а на челу еснафа био је устабаша. До 1912. године сваки 
еснаф је радио засебно, а на основу Закона о радњама из 
1910. године, сви еснафи се уједињују. У оквиру удружених 
еснафа створени су услови за развој синдикалног покрета. 
На основу Закона о радњама из 1931, Правила о поступку 
при оснивању занатских удружења и Акта Занатске коморе 
из Београда почетком 30-тих еснафско организовање у 
Србији, уступа место занатлијском удруживању.

Удружења су након завршетка Другог светског рата 
наставила са радом у смањеном обиму. На основу Закона 
о занатству Народне Републике Србије из 1950. године, 
основане су Среске занатске коморе које преузимају 
имовину и обавезе Удружења занатлија.

ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА
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Види: попис илустрација

8/60. 

8/61.  8/59. 

8/58. 
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8/62. 

8/64. 

8/63. 
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8/65. Допис Начелнику Среза лужничког од стране Занатлијског еснафа 
Среза лужничког о отварњу бесправним радњама, 6. фебруар 1923. 

8/66. Позив Управном одбору Пиротског 
трговинског удружења на седницу, 19. април 1929. 
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8/68. Пропагандни плакат о одржању оснивачке 
скупштине Градско-среске занатске коморе 
Пирот, 26. фебруар 1956. 

8/69. Решење о упису у регистар задружних 
организација Среске занатске коморе у 
Димитровграду, 26. март 1951. 

8/67. Записник са оснивчке скупштине 
Трговинске коморе у Пироту, 3. август 1952. 
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8/71. 8/72. 

8/73. 8/75.  

8/70. 
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Најпознатија пиротска задруга је Акционарско друштво 
Ћилимарска задруга „Понишавље“.1 Основано је 1899. 
године као Задруга пиротских ћилимараки са седиштем 
у Пироту. Циљ задруге био је да унапреди и развија 
ћилимарску радиност и сачува старе шаре и природне боје. 
Имала је статут и правилник, управни и надзорни одбор. 
Задруга је 1902. године прерасла у Пиротску ћилимарску 
задругу, која је основана под заштитом Њеног величанства 
краљице Драге. Већ наредне године учествује на изложбама 
у земљи, а касније и у иностранству. У Лијежу је освојила 
Grand prix. На изложбама у Лондону 1907. и Торину 1911. 
године, осваја златне медаље. Од 1912. године Задруга је 
имала своје трговачке филијале у свим већим градовима 
Србије, али и ван ње, у Лондону и Женеви, а продавала је и 
у Бугарској, Аустроугарској, Турској и Румунији. У периоду 
између два светска рата Задруга је добила око педесет 
међународних награда, похвала и признања. Обнавља рад 
1944. године, а наредне 1945. године регистрована је под 
именом Пиротска радничко прерађивачко ћилимарска 
задруга. Године 1955. реорганизована је у Производно-
занатску задругу „Понишавље експорт“, а у саставу Задруге 
формирана је и трикотажа 1958. године. Од 1978. године 
пословала је као Радна организација за производњу 
ћилима, тепиха и предива Понишавље, а од 1989. године 
као истоимено предузеће у друштвеној својини. Од 30. 
јуна 2005. године Ћилимарска задруга је приватизована 
под називом Акционарско друшто Ћилимарска задруга 
„Понишавље“ и бави се израдом ћилима, чворованих тепиха 
и фарбањем предива.

ЋИЛИМАРСКА 
ЗАДРУГА

8/74. Диплома ћилимарској задрузи за учешће  
на изложби у Барију, 1932. 
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8/76.

8/77. 

8/78. 

8/79. 

8/80.  
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9. СПОРТСКИ ЖИВОТ
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9/1. Спортско друштво „Омладинац“ 

9/2. Заједничка спортска управа обраћа 
се Градском поглаварству да не повећава 
цену закупа земљишта које они користе 
као заједничко игралиште, 1939. 

9/3. Пиротски спортски клуб „Омладинац“ 
тражи финансијску помоћ од Градског 
поглаварства за куповину сопственог 
терена, 1940. 

9/4. Пропагандни плакат фудбалске 
утакмице „Ботев“ из Софије и 
репрезентације Пирота,  
24. децембар 1944.
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Пиротски спортски савез1  је велика породица која 
окупља више од педесет клубова у двадесет различитих 
спортских дисциплина. Нема званичних података о укупном 
броју спортиста, али када се има у виду да се у већини ових 
клубова ради са неколико старосних категорија (пионири, 
кадети, јуниори, сениори), јасно је колика је масовност и 
какву такмичарску базу сачињава наш крај.

За почетак настанка спортских друштава може се узети 
1903. година, формирањем соколског друштва „Душан 
Силни“. Чланови су били углавном ученици Пиротске 
гимназије, а школске 1909/1910. у наставу је увршћен 
предмет гимнастика. У дворишту Гимназије, августа 1921. 
године,  саграђена је фискултурна сала „Соколана“.

Павле Николић звани Француз, 1919. године донео је 
у Пирот прву фудбалску лопту, а већ наредене године 
формиран је први лоптачки клуб „Омладинац“ који је 
касније прерастао у спортско друштво. Када је 1928. 
године формиран лоптачки клуб „Јединство“ из Нове Мале, 
рођено је велико ривалство. Марта 1932. године створена је 
„Нишавска лоптачка жупа“ коју је сачињавало пет клубова: 
„Омладинац“, „Јединство“, „Победа“, „Напредак-Бела 
Паланка“ и „Гњилан“.

Интезиван развој спорта у пиротском крају уследио је 
након Другог светског рата. У марту 1945. године основано 
је фискултурно друштво „Црвена Звезда“ чији је фудбалски 
клуб формиран од бивших играча „Омладинца“ и „Победе“. 
Исте године у мају, формира се још једно спортско друштво 
„Раднички“, а поред фудбалске формиране су и секције за 
стони тенис, шах, атлетику, гимнастику и бициклизам. Због 

изузетно тешких услова за живот и рад, долази до фузије 
ових друштава, под називом Спротско друштво „Пролетер“, 
августа 1948.године. Фудбалском клубу враћено је име 
„Раднички“.

Поред фудбала полако се појављују и други спортови. 
Почетком педесетих година двадесетог века, професори 
и ученици пиротске гимназије покренули су друштво 
телесног васпитања „Партизан“ које је имало секције за 
одбојку, стони тенис, атлетику, гимнастику и смучање.

Када је 1952. године група средњошколаца из Пирота 
учествовала на радној акцији на Власини упознала се са 
кошарком. По повратку у Пирот почињу да се баве овим 
спортом. Новембра 1954. године оснива се Кошаркашки 
клуб „Партизан“, који 1961. године мења име у Кошаркашки 
клуб „Пирот“. Поред кошарке у дворишту пиротске 
гимназије, почео је да се игра и рукомет. Прве утакмице 
одигране су 1956. године, а већ наредне године формирана 
је градска лига.

СПОРТСКИ ЖИВОТ

9/5. 
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ДЕСНО

9/7. Први тим „Раднички“ Пирот 

9/8. Кошаркаши Пирота и Црвене Звезде, 1969. 

9/9. Детаљ са кошаркашке утакмице, 1971.

9/6. Правила фудбалског клуба „Графичар“ из Пирота, 1960.
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9/10. 

9/11.  

9/12.   

9/13.  

9/14.   
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9/15.   9/17. 

9/16.   

9/18.   
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9/19. 

9/20. 

9/21. 

9/22. 

9/23. 

9/25.  

9/26. 9/24. 
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10/1. Прва страна извештаја Општинског 
комитета Савеза комуниста општине 
Пирот, 1978. 

10/2. Информативни билтен Општинског 
комитета Савеза комуниста општине 
Пирот, 1985. 

10/3. Пропагандни плакат Градске 
конференције социјалистичког савеза, 
1956. 

10/4. Амблем Омладинске радне акције 
„Пирот ‘82“
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10. ПОЛИТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ И 
СТАЛЕШКА УДРУЖЕЊА

Политичке организације

Сталешка удружења
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10/5. Пропагандни плакат Среског одбора Савеза бораца 
Народноослободилачког рата Среза лужничког 

10/6. Амблем Општинског одбора Савеза удружења бораца 
народноослободилачког рата Пирот

10/7. Споменица Савеза бораца народноослободилачког рата
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Општинска конференција Савеза комуниста 
Србије Пирот1  основана је у октобру 1943. године 
као Среско партијско повереништво за Пиротско-
нишавски срез. На слободној територији Црне Траве, 
одлуком Покрајинског комитета Комунистичке партије 
Југославије за Србију, формиран је марта 1944. године 
Окружни комитет Комунистичке партије Југославије 
Пирот, који је обухватао, поред Пиротског округа и један 
део територије власотиначког и црнотравског краја. 
До тог периода функцију Окружног комитета вршио је 
Окружни комитет Врање. Почетком маја 1944. године 
Окружни комитет Пирот формирао је Срески комитет 
за Срез нишавски. Окружни комитет је преко Комитета 
Среза нишавског интензивно радио на стварању народне 
власти и јачању постојећег народоослободилачког 
одбора и партизанског одреда. Власотиначки срез је био 
у надлежности Окружног комитета Пирот до октобра 
1944, тако да је имао четири среска комитета: лужнички, 
нишавски, белопаланачки и царибродски. Поратни 
период је у органима Комунистичке Партије у Пироту 
био обележен врло честим кадровским променама 
на свим нивоима. После VI конгреса Комунистичке 
партије Југославије 1952. године, када је она постала 
Савез комуниста, утицај је стално растао. Укидањем 
Среза Пирот 1959. године  укида се и Срески комитет, 
а остаје само Општински комитет Савеза комуниста 
Србије Пирот. Осамдесетих година 20. века постојале су 
партијске организације у свим предузећима, установама 
и месним заједницама пиротске општине. Више од 6000 

чланова од тога било је организовано у 192 основне 
организације Савеза комуниста. Највиши орган је 
био Општински комитет, од 1980. године постала је 
Општинска конференција Савеза комуниста Србије 
Пирот, а Комитет је постао извршни орган.

Општинска конференција Савеза комуниста Србије 
Пирот престала је да постоји половином 1990. године 
када су се Савез комуниста Србије и Социјалистички 
савез радног народа Србије ујединили и основали 
Социјалистичку партију Србије.

Општинска конференција Савеза социјалистичке 
омладине Србије2  формирана је 1943. године као Среско 
омладинско руководство Савеза комунистичке омладине 
Југославије а обновљена и проширена 1944. године, 
са седиштем у Пироту. Треба истаћи да су до 1948. 
постојале две омладинске организације чији је рад био 
чврсто испреплетан – Савез комунистичке омладине 
Југославије (СКОЈ) и Уједињени савез антифашистичке 
омладине Југославије (УСАОЈ) који од 1946. године делује 
под називом Народна омладина Југославије. После 1948. 
године ове две организације се уједињавају под називом 
Народна омладина Србије, која се 1963. преименује 
у Савез омладине Србије, а 1974. у Општинска 
конференција Савеза социјалистичке омладине Србије – 
Пирот.

Основни облик организовања звао се најпре актив, а 
касније је основана организација и формирана у свакој 
школи, предузећу, установи и месној заједници града 
и села. Рад основних организација на нивоу општине 

ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНО-
ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
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координисао је орган који се звао општински комитет, 
а касније општинска конференција, док је на нивоу 
Среза нишавског, односно пиротског, док нису укинити, 
постојао срески комитет. 

Омладинска организација је стално настојала да буде 
покретач културно-забавних и спортских активности, а 
често је била и њихов непосредни организатор. Учествује 
у процесу политичког одлучивања о важним питањима 
на нивоу школе, предузећа, установе или насеља, као и на 
нивоу општине и среза.

После урушавања социјализма 1990. године, Савез 
социјалистичке омладине престаје да постоји, а његове 
активности преузима неполитичка и нестраначка 
организација Омладински савет Пирота која се бавила 
културом, забавом, информисањем и спортом.

Општинска конференција Социјалистичког савеза 
радног народа Србије3 настала је за време Другог светског 
рата као Југословенски народноослободилачки фронт. 
По ослобођењу града, септембра 1944. године одржане су 
среска и градска конференција Народноослободилачког 
фронта на којима су изабрана руководства за срез и град.

Назив Југословенски народноослободилачки фронт 
промењен је 1945. године, у Народни фронт Југославије. 
Народни фронт Југославије је деловао као политичко-
организациони облик класног савеза, најширих слојева 
радног народа, уједињених заједничким интересима на 
изградњи нових, социјалистичких друштвених односа.

На IV конгресу 1953. године у Београду добија назив 
Социјалистички савез радног народа Југославије.

Свака месна заједница имала је своју месну конфе-
ренцију. Општинска конференција Социјалистичког 
савеза радног народа конституисана је на делегатском 
принципу од делегата месних конференција.

Општинска конференција Социјалистичког савеза 
радног народа бирала је своје председништво, углавном 
од 9 до 13 чланова, састављено од представника 
друштвено политичких организација, месног одбора 
и друштвених социјално-хуманитарних организација. 
Недељни лист „Слобода“ је био орган Општинске 
конференције Социјалистичког савеза радног народа од 
почетка свога формирања све до престанка постојања 

Општинске конференције Социјалистичког савеза радног 
народа. Општинска конференција Социјалистичког 
савеза радног народа престала је да постоји половином 
1990. године када су са Савезом комуниста Србије 
основали Социјалистичку партију Србије.

Савез удружења бораца народноослободилачког 
рата Србије Општински одбор Пирот4  формиран је 
1947. године као Срески одбор Савеза бораца народно-
ослободилачког рата Србије са седиштем у Пироту. 
Савез је организација бораца народноослободилачког 
рата Србије 1941–1945 и у исто време друштвена, 
антифашистичка, нестраначка и хуманитарна органи-
зација. До септембра 1955. године постојала су три среска 
савеза бораца у Димитровграду, Бабушници и Пироту, 
али реорганизацијом народне власти и стварањем нових 
општина остаје само један одбор Савез бораца Среза 
Пирот у Пироту. Укидањем Среза Пирот 1959. године 
укида се и Срески одбор и остаје само Савез удружења 
бораца народноослободилачког рата Србије Општински 
одбор Пирот. У свом саставу има 42 месна удружења; 
пет секција: Првог пиротског партизанског одреда, 22. 
дивизије, 37. дивизије, 46. дивизије, као и пет комисија. 
Данас броји између 800 и 900 чланова, од којих су око 
600 борци НОР-а 1941–1945,  а преостало чланство чине 
потомци бораца НОР-а, поштоваоци традиције НОР-а, 
потомци ратника у ратовима Србије 1912–1918, учесници 
у одбрани СРЈ и Републике Србије од НАТО снага 1999, 
учесници ратова из 90-их и чланови њихових породица, 
цивилни и војни инвалиди рата и други.

Срески одбор Антифашистичког фронта жена Пирот5  
формиран је 1944. године као одбор Антифашистичког 
фронта жена за Пирот са седиштем у Пироту. По осло  - 
бођењу формирају се месни одбори, градски и срески 
одбор. Формирањем Среског одбора приступа се органи-
зованом и масовном учешћу жена на свим задацима. 
Један од посебних периода у политичкој активности жена 
Пирота био је, у другој половини 1945. године, преди-
зборна активност за избор посланика за Скупштину Србије 
и Уставотворну скупштину Југославије. То је период у коме 
жене први пут користе своје право гласа. Престао је са 
радом 1953. године на Четвртом конгресу АФЖЈ.
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10/8. Пропагандни плакат Градске 
секције Антифашистичког фронта 
жена Пирот

10/9. Пропагандни плакат 
Социјалистичког савеза радног 
народа

10/10. Одлука Општинске 
коференције Савеза 
социјалистичке омладине Србије 
да је њен једини правни наследник 
Омладински савет општине Пирот, 
22. октобар 1990. 

10/11. Пропагандни плакат 
Социјалистичког савеза  
радног народа 
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10/12.   10/14.    

10/15.   

10/16.   10/13.  
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Одбор Народне одбране у Пироту1  основан је 1908. 
године, са седиштем у Пироту. Народна одбрана основана 
је када је постало јасно да је рат између Аустроугарске 
и Србије само питање времена. Народна одбрана је 
брзо захватила све слојеве становништва не само у 
Србији, већ и у свим крајевима где га је било. Само у 
току октобра и новембра 1908. године широм Србије 
основане су 223 окружне и среске организације од којих 
су неке биле  и у Пироту. Отпочело је образовање одбора 
и по селима. За време балканских ратова идеја Народне 
одбране привукла је многе борце националисте са свих 
страна, па и континената. Кад је почео Први светски 
рат, Аустроугарска је осумњичене за атентат на Франца 
Фердинада повезивала са овом организацијом.  Међутим, 
показало се супротно, да нико  од ових људи није био члан 
народне одбране. Након рата за доживотног председника 
изабран је војвода Степа Степановић. Циљ организације 
имао је стриктно културни циљ, да ради на културном 
препороду српског народа и да створи чврсту везу између 
свих Јужних Словена. 

Одбор народне одбране у Пироту издавао је и свој 
лист „Момчиловац“. Према расположивој документацији 
пиротски одбор је био активан и радио је на спровођењу 
свих идеја које су биле зацртане у његовом програму. 
Такође, бавио се и хуманитарним радом и помагао своје 
чланове и њихове породице. Није познато када је Одбор 
ликвидиран.

Окружни ватрогасни савез Пирот2  основан је 1934. 
године као Прва добровољна ватрогасна чета са седиштем 

у Пироту. Основан је на основу Закона о организацији 
ватрогаства који је донела Народна скупштина Краљевине 
Југославије 12. јула 1933. године у Београду. Општина 
Пирот, извршавајући ову законску обавезу, поставља 
Јована Џунића за првог плаћеног ватрогасца у Пироту. 
Постављен од стране градског поглаварства 13. јануара 
1934. године, добио је задатак да организује Прву добро-
вољну ватрогасну чету, коју и формира 1. маја 1934. год.

 У Другом светском рату добровољна ватрогасна 
чета пружа отпор окупатору тако што обуставља свој 
рад. По ослобођењу града почињу да оживљавају многе 
делатности, па и ватрогаство. Јован Џунић добија 
задужење да поново оформи ватрогасну јединицу. 
Ватрогасној чети се додељује неколико милиционера 
те је тако оформљена екипа која представља прву 
професионалну ватрогасну јединицу, односно Ватрогасну 
милицију. Са тим долази и до честих промена у 
организацији. Срески савез добровљних ватрогасних 
друштава формиран је 1950. године, да би укидањем 
среза, био формиран Ватрогасни савез општине Пирот, 
13. марта 1960. године. 

Територијална Ватрогасна јединица од 1983.године  
прелази у састав СУП-а  и зове се Ватрогасна чета 
Секретаријата унутрашњих послова Пирот. На инсисти-
рање Ватрогасног савеза Србије покренута је иницијатива 
о формирању Окружног ватрогасног савеза Пирот, који би 
требало да обједини ватрогасне савезе Пирота, Бабушнице, 
Беле Паланке и Димитровграда. Када су се услови стекли, 
7. септембра 1995. године одржана је оснивачка скупштина.

СТАЛЕШКА УДРУЖЕЊА 
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Општинска конференција Покрета горана3 
оформљена је крајем 1960. године (када и у Србији) са 
седиштем у Пироту. Пирот је први у Србији организовао 
омладинске радне бригаде насељског типа у Широким 
Лукама 1961, а 1980. и Савезну омладинску радну акцију 
„Пирот” ради пошумљавања и уређења простора око 
Завојског језера. За пола века пошумљено је бором, 
смрчом и листопадним дрвећем и затрављено око 20 
000 хектара ерозијом захваћеног земљишта. Горанска 
организација Пирота одликована је Орденом заслуга за 
народ и добитник је „Панчићеве оморике”. Организација 
је и данас активна.

Општинска Конференција Феријалног савеза Србије 
Пирот4 формирана је 1952. године са седиштем у 
Пироту, под акционим геслом „Упознај своју домовину 
да би је више волео“. У то време при Економској школи 
у Пироту формиран је кошаркашки клуб, па му је, како 
је био слабих материјалних могућности, феријална 
организација омогућила повластицу за путовање. Од 
1979. године организација је почела са активним радом и 
са својим најмлађим члановима, пионирима. Општинска 
конференција Феријалног савеза Србије Пирот 
добитник је бројних друштвених признања.

Савез ратних војних инвалида Југославије Општински 
одбор Пирот5 основан је 1945. године као Општински 
одбор Удружења ратних војних инвалида Југославије са 
седиштем у Пироту. Одбори су основани и за срезове: 
Нишавски, Царибродски, Лужнички и Белопаланачки. 
Од 1948. године мења назив у Савез ратних војних 
инвалида Србије, а коначни назив Савез ратних војних 
инвалида Југославије добија 1956. године. Задаци Савеза 
били су да се бори за очување и даље развијање тековина 
Народноослободилачке борбе, да активно учествује 
у изградњи земље, негује традиције социјалистичке 
изградње, да се стара о решавању материјалних, 
здравствених и других питања својих чланова, стара се 
о васпитању, школовању и развоју деце палих бораца 
и деце умрлих ратних војних инвалида. Савез ратних 
војних инвалида Општински одбор Пирот радио је до 
1961. године када је извршено спајање у Савез удружења 
бораца Народноослободилачког рата Југославије.
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10/19. Одлука Председништва 
Општинске конференције 
Феријалног савеза да се изведе 
феријални марш на обронцима 
„Видлича“, 15. мај 1979. 

10/20-21. Феријалци из Пирота 

ДЕСНО

10/22. Пропагандни плакат 
Окружног одбора ратних војних 
инвалида у Пироту, 1948. 

10/23. Подаци о оснивању 
Инвалидске набављачко-
потрошачке задруге за  
округ Пиротски 

ПРЕТХОДНА  
СТРАНА

10/17. Лист Народна 
одбрана, 1938.

10/18. Чланска карта 
Народне одбране 
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11/2. Позив за 
редовну Скупштину 
Певачког друштва 
„Момчило“, 1923. 

11/1. Пиротско 
певачко друштво 
„Момчило“, 1918. 
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11. КУЛТУРНО- 
УМЕТНИЧКА И 
ХУМАНИТАРНА 
ДРУШТВА 
И УДРУЖЕЊА



162

11. Културно-уметничка и хуманитарна друштва и удружења

ГОРЕ

11/3. Пиротско црквено певачкко друштво 
„Успење Пресвете Богородице“ захваљује 
на прилогу 

11/4. Пропагандни плакат Певачког друштва 
„Момчило“ за упис нових чланова, 1922. 

11/5. Одлука Бана Моравске Бановине да се 
одобри оснивање Пиротског тамбурашког 
друштва „Бранко Радичевић“
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Пиротско певачко друштво „Момчило“1 основано је 
2. априла 1888. године, са седиштем у Пироту. Као прво 
аматерско певачко друштво основано је на иницијативу 
кројачког радника Ђоке Поповића, а први чланови 
дружине постају занатски и трговачки помоћници. 
Циљеви овог  Друштва били су: неговање српске и 
уопште словенске песме, старање да се код српске 
омладине развије и рашири вештина хармоничног 
певања, отварање школе за певање, скупљање и обрада 
ваљаних српских и словенских мелодија, приређивање 
друштвених наступа како у самом Пироту тако и у другим 
местима. Друштво се издржавало на основу чланарине 
чланова друштва, новчаних износа које је добијало од 
цркава за певање на литургијама, поклона и завештања 
добротвора, доборовољних прилога грађана и др. На челу 
друштва налазио се председник, а имало је и благајника, 
секретара и билиотекара. Председник је имао улогу да 
заступа друштво, прати и организује његов рад и сазива 
годишње редовне скупштине. Певачко друштво имало 
је и своју заставу на којој се налазила лира и назив 
друштва, као и гусле са ликом св. Јована Крститеља. Као 
потврду квалитета, Певачко друштво „Момчило“ је у лето 
1904. године добило позив да учествује на церемонији 
крунисања краља Петра I Карађорђевића у Београду. 
Након Великог рата, друштво је свој рад обновило 
1919. године. Друштво је  између два светска рата 
веома успешно радило, подмлађено новим члановима. 
Одржавало је честе концерте, чему је посебно допринела 
и конкуренција која се огледала у постојању још неколико 

певачких друштава у Пироту. Друштво је редовно 
наступало у хотелу „Национал“, а  престало је са радом 
1941. године, након почетка Другог светског рата.

Пиротско тамбурашко друштво „Бранко Радичевић“2 
основано је 1931. године са седиштем у Пироту. Основано 
је на иницијативу Владимира Тодоровића, који је био 
обућар по занимању. Задатак друштва био је да поучи 
и спреми омладину за жичане инструменте. Да би се 
овај задатак постигао, Друштво је организовало часове 
теорије и вежбања. Органи друштва су Главна скупштина, 
Управни и Надзорни одбор. Није познато када је Друштво 
престало са радом.

Пиротско црквено певачко друштво „Успење Пресвете 
Богородице“3 основано је 1919. године, са седиштем 
у Пироту. Идејни творац и оснивач првог пиротског 
црквеног хора био је Милан Џунић. Број чланова није 
био велики и углавном су то били верници који су били 
вољни да својим певањем употпуне верску службу у 
Саборној цркви у Пироту. Сви чланови су били апсолутни 
аматери. Друштво је своје редовне концерте имало 
у хотелу „Еснаф“. Остао је запамћен наступ Друштва 
приликом посете краља Александара I Карађорђевића 
Пироту јуна 1927. године. Други светски рат и период 
након ослобођења нису донели ништа добро певачким 
друштвима у Пироту, па тако и за ово које је гајило 
црквено хорско певање. Није познато када је Друштво 
престало са радом.

Мисију коју је Црквено-певачко друштво Успење Свете 
Богородице започело, успешно је наставио Хор Свети 

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА И 
ХУМАНИТАРНА ДРУШТВА 
И УДРУЖЕЊА 
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Јован Златоусти основан 1999. године.
Хуманитарне организације су удружења грађана 

која помажу немоћнима, болеснима, сиромашнима, 
хендикепиранима, свима којима је помоћ неопходна. 
Пододбор Друштва Црвеног крста у Пироту  образован 
је 22. јануара 1878. године, непуне две године после 
оснивања Српског друштва Црвеног крста. По томе он 
спада у ред најстаријих, и најбољих друштава Црвеног 
крста у Србији и Југославији до 1941. године. Образован 
је на иницијативу друштвеног комесара при моравском 
кору српске војске Панте Срећковића, професора Велике 
школе, историчара, иначе другог по реду пиротског 
окружног начелника.

Становништво није у потпуности разумевало 
карактер Црвеног крста. Сматрали су да Друштво треба 
да постоји само у ратним данима. Страшни рат између 
Србије и Бугарске 1885. године, вођен углавном на 
територији пиротског округа, оставио је пустош иза 
себе. Становништво тада схвата потребу на непрекидним 
припремама Друштва Црвеног крста за рат и у 
мирнодопским условима.

Пиротски окружни одбор Црвеног крста имао је у 
свом саставу пододборе: срезова лужничког, нишавског 
и белопаланачког. Ратови 1912 – 1918, на жалост, нису 
затекли Србију довољно спремну да се супротстави 
појави заразних болести и епидемијама у српској војсци 
и грађанству. Епидемија пегавог тифуса захватила је 
само српску војску пиротских разервних болница, не 
и становништво Пирота. Али борба противу пегавца и 
пиротским резервним војним болницама била је изузетно 
тешка, скоро херојска. Многобројни болесници тражили 
су помоћ. Малобројни лекари и друго санитетско особље 
даноноћно се трудило да се спасу животи српских 
војника.

Друштво Црвеног крста Пирота4 постојало је све до 
уласка бугарских окупаторских трупа 1915. године. Бугари 
нису признавали постојање српског друштва Црвеног 
крста, па су сходно томе сву његову имовину запленили 
и користили. Имали су свој Црвени крст са Главним 
одбором у Софији. Тако је било до ослобођења земље 1918. 
године.

Званично рад пиротског Друштва Црвеног крста био је 
обновљен тек септембра 1923. године. Од тада па до 1941. 
године Окружни одбор Друштва имао је под собом среске 
одборе и пододборе: за срез белопаланачки, лужнички, 
нишавски и месни одбор Пирота, који је руководио радом 
Црвеног крста града. Сви су они били у саставу Обласног, 
доцније Бановинског одбора Црвеног крста са седиштем 
у Нишу, и Главног одбора Српског друштва са седиштем у 
Београду. Сваке године организовани су Летњи и Зимски 
дани Црвеног крста у сарадњи са управама свих основних 
школа, Женске радничке подружнице, Кола Српских 
Сестара, Колу девојака, Градске полиције, Певачком 
друштву „Момчило“, Соколском друштву, Скаутима, 
Спортском друштву Пирота. Организоване су свечаности, 
приредбе, утакмице, велике манифестационе шетње 
грађана кроз Пирот, организоване су приредбе, матинеа, 
течајеви прве помоћи за будуће мајке, Самарјански течај 
који је имао за циљ да припреми грађанке за добровољне 
болничарке у случају рата. У свим тим акцијама Срески 
одбор Друштва Црвеног крста Пирота постизао је веома 
запажане резултате и прикупљао је значајна материјална 
средства.

Друштво Црвеног крста Пирота, између два рата, 
поносно је на чланове Подмлатка Црвеног крста. У 
свим пиротским школама, чланови Подмлатка уз помоћ 
својих наставника, добровољно је учествовало у многим 
акцијама. 

А онда је 6. априла 1941. године дошао рат, 
бомбардовање наше земље и немачко-бугарска окупација 
овога краја, тако да је рад Црвеног крста Југославије и 
Пирота престао.

Након Другог светског рата Црвени крст није имао 
делокуг рада. Његова активност била је окренута 
коришћењу међународне (УНРИНЕ) помоћи која 
је распоређивана, или боље рећи дистрибуирана 
одговарајућим установама, интернатима, домовима за 
ратну сирочад и сл.

Југославија је и онда била у економској изолацији – 
до 1948. само са Запада, а онда и са Истока. Тек када су 
западне замље почеле да дижу блокаду, међународна 
помоћ почиње да стиже у већем обиму. Расподела је и 
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даље била централизована, све док 1952. године није прво 
усвојен савезни, а затим и републички закон о положају и 
овлашћењима Црвеног крста Југославије, односно Србије.

Поред редовних активности, општинска организација 
Црвеног крста у Пироту имала је и са успехом водила 
две ванредне акције, такорећи, једну за другом у 1963. 
години. Прва је била поводом потапања села Завој у нашој 
општини, која је прерасла општинске оквире, а друга 
је била поводом земљотреса у Скопљу, која је вођена на 
нивоу целе Југославије.

Елементарне непогоде наставиле су и даље да утичу 
на обим и садржај рада Црвеног крста. Спомињемо само 
земљотрес у Бања Луци, па у Книнској крајини и на 
Црногорском приморју, а онда су само у једној години 
дошле поплаве – Власотинце, Црна Трава, Бабушница и 
Пирот. 

Године 1988. Пирот се нашао у двострукој улози: да 
помаже поплављеним ближним и даљим суседима и 
истовремено и сам себе од поплаве да спасава, па и да 
прима помоћ од других. Пружање ефикасне помоћи у 
1988. години омогућено је тиме што су све организације 
Црвеног крста у земљи биле у могућности да такву помоћ 
пруже, пошто се још од 1980. сваке године организује и 
успешно спроводи акција „Солидарност на делу“, која има 
општејугословенски карактер. 

Акција „Солидарност на делу“ добила је посебну 
тежину после распада СФРЈ због наглог прилива великог 
броја избеглица и због наглог пораста броја социјално 
угожених. У Пироту се појављују народне кухиње за 
сиротињу.

Након 114 година рада и постојања, општинска 
организација Црвеног крста у Пироту добила је своје 
просторије. У ове просторије организација се уселила 
почетком јуна месеца 1991. године.

Већ 10. јуна организација Црвеног крста мења 
свој дотадашњи начин рада доласком прве породице 
избеглица, Стојанке Обрадовић са два унука из Боровог 
Села код Вуковара. Зато се овај датум може узети као дан 
почетка рада организације у ванредним условима.

За раднике и активисте Црвеног крста ово је био 
веома тежак период јер је захтевао, поред материјалног 

збрињавања и пуно стрпљења, разумевања и уливања вере 
тим људима.

Коло српских сестара5 - не зна се тачно када је 
основано Коло Српских Сестара у Пироту, али из једне 
кратке белешке у „Вардару“, календару за 1906. годину 
сазнајемо да су Српкиње ван престонице образовале 
одборе и пододборе те у набројаним местима наводи се и 
Пирот. Од тада па наредне четири године Коло је радило, 
да би се после тога до 1918. године сасвим угасило. После 
Првог светског рата КСС Пирот није се огласило све до 21. 
марта 1929. године. Тога дана на оснивачкој скупштини, 
одржаној у Официрском дому, изабран је Надзорни одбор 
и Управни одбор. Председница обновљеног кола била је 
Јордана Божиловић Старчевић све до 1932, а до краја 
1941. године била је почасни председник. Број чланова се 
стално повећавао и друштво је одржавало тесне везе са 
матицом и Главним одбором у Београду. Слава КСС-Пирот 
била је Мала Госпојина и свечано је прослављана сваке 
године.

Рад Кола су 1942.  забранили Немци и одузели су 
имовину Колу, а 1946. су рад Кола забраниле и нове власти.
Коло српских сестара је обновљено 15. маја 1990. године 
у Београду на начелима предратног Кола – да помаже 
људе у невољи, без обзира на веру, нацију и политичка 
уверења. Оно је самостално, добротворно удружење које 
се издржава од добровољних прилога људи који саосећају 
са туђом невољом.

Трагичне судбине суграђана деведесетих година 
20. века нагнали су племениту др мед. спец. Анђелку 
Милосављевић да окупи своје пријатељице и организује 
иницијативни одбор за обнову КСС у Пироту. Оснивачка 
Скупштина за обнављање Месног одбора КСС у Пироту 
одржана је у малој сали тадашњег Дома војске Југославије 
24. маја 1997. године. Приступнице Колу потписало 82 
жене. За председницу Кола у Пироту изабрана је др 
Анђелка Милосављевић, а образовани су и Управни и 
Надзорни одбор.

Хуманитарне акције, помоћ избеглицама, сиромашним 
суграђанима и ђацима, породицама са болесним 
члановима, помоћ ученицима и студентима, културно 
– просветна активност, неговање традиције и обичаја, 
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едукативна предавања и трибине, добротворне приредбе 
и балови, вечери поезије и дечији маскенбали, само су 
неке од активности Кола које и данас трају несмањеним 
интензитетом, жаром и жељом за помоћи.

Хумано друштво „Добра Воља“, основано је 4. фебруара 
1931. године са циљем да помаже сиромашну школску 
децу за време великих празника.

ДЕСНО 
11/8. Правила Друштва 
„Добра Воља“, 1931.

11/9. 
 Друштво „Добра Воља“ 

11/6. Позив одбора 
Кола српских сестара у 
Пироту на свесловенски 
костимирани бал, 1931 

11/7. Позив за годишњу 
Скупштину Друштва 
Црвеног Крста, 1941. 
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12. ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ  
И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
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12/1. 12/4. 

12/2. 12/5. 

12/3. 12/6. 
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Код Срба је утицај њихове паганске вере остао врло 
јак и дуго после званичног покрштавања. Религиозност 
становништва пиротског краја карактеришу дубоки 
трагови прасловенске, паганске религије, видни у 
обичајима, веровањима и празноверицама и јако 
израженом неговању култа предака. Вера и верски 
обичаји код Шопова и Торлака имали су већи утицај 
него код осталих у формирању њиховог карактера, 
менталитета и навика. Вера наших предака била је 
основана на поштовању природних сила, а добијала је 
свог израза у разним обредима, који су имали у себи 
много мистичних, патријахалних и наивно-побожних 
црта. Хумане црте словенске религије биле су необично 
развијене  и истакнуте у веровањима нашега народа. Оне 
су биле главно обележје религиозног живота код Срба пре 
примања хришћанства.

Равој хришћанства на „торлачком“ и „шопском“ 
подручју не одваја се од осталог српства. Пиротски крај 
је у другој половини 12. века ушао у састав Немањићеве 
Србије. Свети Сава се као богоносац појавио међу Србима 
у преломном тренутку када се чинило да православни 
свет нагиње свијој пропасти. Он је дао онај садржај 
хришћанској ренесанси Срба који је најбоље одговарао 
природи и њиховим потребама. Везаност Пирота за 
свету лозу Немањића види се у одушевљеном дочеку 
Стефана Немање пролазивши кроз овај крај испраћајући 
Фридриха Барбаросу у крсташки поход. Са великим 
пијететом пиротски крај је 50 година доцније, дочекао 
и испратио тело Саве Немањића у манастир Милешево. 

Та свечана поворка прошла је Цариградским друмом 
од Софије до Ниша, а Пироћанци су указали пуну 
почаст Савиним моштима. Становништво пиротског 
краја веома дуго живело је изоловано, без било какве 
чвршће организације, изузев породичних задруга. Тако 
изоловани, они су сигурност и ослонац тражили у вери и 
верским обичајима. У периоду вековне власти инородне и 
иноверне турске владавине, југоисточни крајеви Србије 
одликовали су се хришћанском верском ревношћу, 
ојачане традицијом српске Немањићке државе и црквеног 
култа Светосавског Православља. Пирот, као центар 
Понишавља предњачио је у томе. 

Пиротски крај, у црквеном погледу, до друге половине 
18. века била је засебна целина у саставу Софијске 
митрополије. Пиротска, односно Нишавска епархија 
Горње Мезије основана је 1761. год. са архиепископском 
столицом у Пироту, која је одвојена од софијске и нишке. 
Све до 1815. год. имала је свог архиепископа, кога је 
именовала Цариградска патријаршија. Због неприличног 
владања свога митрополита Самоила, Нишавска 
епархија је актом цариградског патријарха Кирила VI и 
Синода била сједињена с ратом опустошеном Нишком 
епархијом у једну, Нишку митрополију. Устанак хетриста 
1821. изазвао је турску власт да се драстично обрачуна 
с побуњеницима и са Цариградском патријаршијом. 
Цариградски Синод поново одваја Нишавску епархију од 
Нишке и поставља јој за митрополита владику Јеронима. 

Нишавска епархија са седиштем у Пироту, од своје 
обнове 1761. године, била је институција Цариградске 

ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ И 
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патријаршије. Њени митрополити, Грци по народности и 
фанариоти по образовању, у оквирима турског система и 
заједно са њим експлоатисали су и понижавали поробљено 
становништво Пирота и околине. Народ српски, а владике 
Грчке. Срби не знају грчки, владике не знају српски, и онда 
су владике прибегавале језику који они знају, турским, а који 
су језик многи по српским варошима разумевали. Тако је Бог 
кроз уста владичина слављен у православној цркви на језику 
мухамеданаца. 

Након дуге доминације Цариградске патријаршије 
основана је Бугарска егзархија 1870. године, која је по 
султановом ферману обухватала и Нишавску епархију. У 
свим епархијама Егзархије, па и у Нишавској, фанариотски 
митрополити и епоскопи имали су да буду замењени 
Бугарима. Југоисточна Србија, па и Пирот, суочавају 
се са бугарским егзархијским пропагандистима, чији је 
главни циљ пропаганда бугарског националног духа у 
Понишављу, Поморављу и Македонији, тврдећи да је тамошње 
становништво бугарско.

Краткотрајна власт Бугарске егзархије над Нишавском 
епархијом трајала је до ослобођења Пирота 1878. године. 
Нишавска епархија коначно је припојена Нишкој, те се, 
изузев у времену окупације, и данас налази у њеном саставу.  

12/7. Допис Митрополита 
Нишког Василија којим 
извештава да у његовој 
епархији не постоје 
црквене књиге – 
протоколи  крштених, 
венчаних и умрлих, 1878. 

12/8.  
Ситуациони план 
манастирске воденице  
у Сукову 
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ГОРЕ ЛЕВО 

12/9. Православно архијерејско 
намесништво у Пироту јавља да ће 
се на рођендан Његовог величанства 
Краља Петра у Пиротској саборној цркви 
одржати свечано благодарење, 1937. 

12/10. Допис којим се јавља да је сат 
за Пиротску саборну цркву послат 
железницом, 1907. 

 
12/11. Матична књига рођених Цркве Рођење 
Христово Пирот, 1878-1887. 
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12/13. Матична књига рођених Цркве Свете 
Тројице Драгинац, 1908-915. 

12/15. Матична књига рођених Цркве Светог цара 
Константина и царице Јелене Црвена Јабука, 1879-1891. 

12/14. Матична књига рођених Пресвете 
Богородице Димитровград, 1883-1898. 

12/12. Матична књига рођених Цркве Успење 
Пресвете Богородице Пирот, 1891-1893. 
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13. НИШАВСКИ КЕЈ
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13. Нишавски кеј

13/1. Регулација реке Нишаве, 1923. 

НА НАРЕДНОЈ СТРАНИ

13/2. Велимир Вукићевић 

13/3. Уређење кеја, шездесетих 
година 20. века 

13/4. Нишавски кеј пре уређења, 
шездесетих година 20. века
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Река Нишава правила је велике штете Пироту, изливањем при високом водостају. Иницијатива да се заштити град 
од поплава покренута је захваљујући професору Гимназије Велимиру Вукићевићу, дугогодишњем посланику Округа 
пиротског (1903-1930), министру грађевина (1920-1922) и министру поште и телеграфа (1922-1924). Регулација 
Нишаве почела је 1923. године,  узводно од Големог моста, а упоредо са регулисањем корита реке грађен је Кеј са обе 
стране. Липе су засађене 1929. и 1930. године. Корито Нишаве уређено је 60-тих година 20. века, тада су подигнути 
насипи и продужен дрворед липа око стазе. Низводно од моста, липе су сађене 2010. године. 

Кеј је прави драгуљ Пирота, место за људе свих генерација и узраста. Стаза здравља дуга три километра која спаја 
три моста на Нишави. Јединствена стаза и највећи спа центар на отвореном у Србији. На кеју су и стазе које користе 
спортисти и рекреативци. Због своје лепоте пиротски Кеј је незаобилазна дестинација свих туриста који посећују 
Пирот, готово да нема туристе који се није одушевио кад је видео да у центру града Пирот има овакву оазу мира и 
тишине. На кеју можете да шетате и уживате у миру и тишини, да се рекреирате, бавите спортом јер је у непосредној 
близини и стаза за ролере и терен за мале спортове са вештачком травом, терени за кошарку, одбојку, фудбал, Хала 
„КЕЈ“, теретана на отвореном и бројни други садржаји. Кеј је доступан и особама са инвалидитетом, јер су изграђене 
рампе тако да заиста представља изузетну дестинацију.

НИШАВСКИ КЕЈ
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13. Нишавски кеј

13/5. Записник продужене Седнице одбора 
општине Пиротске, тачка VII одлука да се изврши 
регулација реке Нишаве, 27. март 1923.

13/6. Записник одбора општине Пиротске, тачка 
IV решава да се новоподигнути кеј реке Нишаве 
назове „Велин Кеј“, 20. јун 1923.  
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13/7-13. Нишавски кеј
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14. Завојска катастрофа
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13. ЗАВОЈСКА 
КАТАСТРОФА
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14. Завојска катастрофа
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Завојска катастрофа1 започела је те фебруарске ноћи 
1963. године клизањем земљишта низводно од села, које 
је било узрок свих каснијих догађања. У понедељак, 25. 
фебруара 1963. године, почело је да клиза земљиште у 
месту Извор између брда Кучишко крајиште и Зли Дол, 1.5 
кm низводно од села. У корито реке Височице спустила се 
земља 1500 m дужине и 300-600 метара ширине. Преко 
1 милион кубних метара земље зауставио је ток реке 
Височице и од ње направио језеро.

Општина Пирот је преко свог Штаба за одбрану од 
елементарних непогода од првог дана водили битку 
за спасавање и збрињавање људи и њихове имовине. 
Одмах је извршена мобилизација људства и технике из 
целе општине. Из фабрика, школа, других установа и 
органа, месних заједница града и села, фебруара, марта, 
априла и маја било је ангажовано око 29.000 људи, 2.500 
запрежних и 1.050 моторних возила.

Држава је такође много чинила да се помогне људима и 
избегне катастрофа у случају неконтролисаног пробијања 
бране. Били су ангажовани војска, полиција (тадашња 
милиција), стручњаци специјализованих фирми и 
институција. За све ђаке из школе, њих 220, обезбеђен 
је смештај и услови за наставак школовања од почетка 
априла до краја школске године на Митровцу на Тари.

Колико је била драматична ситуација говори и 
чињеница да је целокупна јавност тадашње Југославије 
пратила стање око села Завој преко штампе, Филмских 
новости и телевизије. На терену су били новинари из 
многих редакција и свакодневно извештавали и пратили 

стање, разговарали са сељацима, радницима, стручњацима 
и свима дугима који су се зателкли на терену. 
Најтиражнији лист у тадашњој држави, „Политика,“ 
исцрпно је писао свакодневно од 27. фебруара до 3. 
априла 1963. године. Насловима из поменутог листа 
може се стећи увид у драму која се одвијала тих дана: 
„Клизање терена угрожава више села у пиротском крају“, 
„Читаво село Завој под водом“, „ Тешка трагедија села 
Завој код Пирота“, „Село тоне у воду наочиглед немоћног 
становништва“, „Опасност код Пирота узима све шире 
размере“, „Вода руши брану“, „Убрзана евакуација 
становништва из насеља низводно од бране,“ итд.

Помоћ читавог друштва је нуђена и давана са свих 
страна из целе државе, из околних општина, од предузећа, 
институција, школа и појединаца, у материјалним 
добрима и новцу, а било је и оних који су нудили своје 
куће за смештај читавих породица. 

ЗАВОЈСКА 
КАТАСТРОФА

ПРЕТХОДНА СТРАНА

14/2. Наредба Председника Народног одбора општине Пирот о 
дужностима свих за рад способних лица да учествују у отклањању 
непосредне опасности услед елементарних непогода, 18. фебруар 1963. 

 
14/3. Записник са састанка у Народном одбору општине Пирот у вези  
са клизањем терена код села Завој, 27. фебруар 1963. 
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14. Завојска катастрофа

14/4. Извештаји о водостају, 16.март 1963. 

14/5. Извештај дежурног службеника са бране 1, 1963. 

14/6. Преглед трошкова елементарних непогода  
у селу Завој, 26.март 1963. 

14/7. Попис становништва, зграда и стоке  
настрадалих села, 1963.
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14. Завојска катастрофа
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15. ЈОШ ОВО
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15. Још и ово

15/1. Полиса осигурања на име Петра Аранђеловића
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15/2. Удружење 
српских четника „Петар 
Мркоњић“ издаје 
диплому Мијодрагу 
Мијалковићу, 
28. јануар 1933. 
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15. Још и ово

15/3. Писмо адвоката за женске, Балканског 15/4. Решење председника САНУ, Милутина Миланковића о 
примању у службу Илије Николића
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15/5. Наредба Војводе Петра Бојовића о одликовању Резервног 
пешадијског капетана прве класе Јована Поповића, 1919. 

15/6. По налогу краља Милана, маршал двора 
позива Тодора Поповића на вечеру, 1899. 
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15. Још и ово

15/7. Указ краља Александра I о одликовању Станче 
Видановића Орденом Светог Саве IV реда, 1930. 

15/8. Статут Веселог друштва у Буџаку 



191Архивско огледало прошлости    |

15/11. Документ на старословенском језику 

15/12.  
Предизборно писмо 
Јована Мисирлића, 
народног  
посланика, 1933. 

15/10. Документ на оријенталном језику 

15/9. Пиротска трговачка омладина 
позива на редовну годишњу забаву, 1932. 
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15. Још и ово

15/13. Изградња бензинске пумпе на Калеу

15/14. Аутобуско стајалиште у Пироту 

15/15. Изградња Црвеног трга у Пироту

15/16. Железнчка станица у Пироту
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15/17. Панорама Бабушнице, средином 20. века  

15/19. Панорама Пирота

15/18. Панорама Димитровграда, 1937. 

15/20. Особље железничке станице у Димитровграду, 1960. 

15/21. Отворени базен на Калеу
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15. Још и ово

15/22-24. Јосип Броз Тито у 
Пироту, 27. септембар 1965 

15/25. Дочек Штафете младости у Пироту

15/26. Црвени трг, центар многих државних 
и градских манифестација 
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15/27-29. Планинарски дом 

15/30. Изградња саобраћајног полигона поред Нишаве 

15/31. Изградња новог моста „Газела“ на Нишави 
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15. Још и ово

15/32. Изградња Везног 
тракта у Пироту, 1972. 

15/33-34. Улица Добрице Милутиновића
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15/38. Панорама улице Саве Ковачевића у Пироту

15/36. „Пиксла“ на некадашњем Црвеном тргу у Пироту 

15/35. Часовничарска радња испред Хотела „Пирот“ 15/37. Хотел „Пирот“ у центру града
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1. ПИРОТ СА САРЛАХА

1/1. Пирот, 1887. (Коста Н. Костић, Историја Пирота, 
Пирот 1973)
1/2. Пирот, почетком 20. века (Историјски архив у Пироту 
(ИАП), Збирка фотографија)
1/3. Пирот, педесетих година 20. века (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
1/4. Пирот, осамдесетих година 20. века (ИАП, Збирка 
фотографија)
1/5. Пирот, деведесетих година 20.века (ИАП, Збирка 
фотографија)

2. ХИЛАНДАРСКО ПИСМО

2/1. Хиландарско писмо, 1842. (ИАП, Збирка Вариа)
2/2. Печат хиландарског писма
2/3. Адреса хиландарског писма

3. РАТНА ВРЕМЕНА

ОСЛОБОЂЕЊЕ ПИРОТА ОД ТУРАКА
3/1. Карта нових крајева Србије, 1877. (Илија Николић, 
Пирот и Срез нишавски, грађа 1, Пирот 1981)
3/2. Запис на положају великог крста који је стајао више 
олтара у Темачком манастиру, 1884. (ИАП, Лични фонд 
Илије Николића)
3/3. Телеграм о ослобођењу Пирота, 17. децембар 1877. 
(ИАП, Лични фонд Илије Николића)
3/4. Ослобођење Пирота, 16. децембар 1877. (Коста Н. 
Костић, Историја Пирота)
3/5. Пирот. 18. век (Коста Н. Костић, Историја Пирота).

СРПСКО-БУГАРСКИ РАТ 1885.
3/6. Телеграм председника Владе Милутина Гарашанина 
са препоруком да се затвори граница према Бугарској, 11. 
октобар 1885. (ИАП, Лични фонд Тодора Поповића)
3/7. Уверење Суда Општине пиротске г. Тодору Поповићу 
да је у његовој кући боравио Књаз Милан, а након 
његовог одласка и уласка Бугара у Пирот, његова је кућа 
опљачкана, 7. јануар 1886. (ИАП, Лични фонд Тодора 
Поповића)
3/8. Списак преким судом осуђених пироћанаца, 25. 
децембар 1885. (ИАП, Лични фонд Тодора Поповића)
3/9. Ђуро Хорватовић, пуковник, командант Тимочког 
кора са својим штабом (Илија Николић, Пирот и Срез 
нишавски, грађа 1)
3/10. Књаз Милан Обреновић одликује ђенерала Ђуру 
Хорватића Таковским крстом I степена са мачевима, 14. 
март 1886. (ИАП, Лични фонд Тодора Поповића).

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
3/11. Печат Пиротског комитетског одреда
3/12. Релације о борбама 2. батаљона 3. пешадијског пука, 
1916. (ВАБ, ф. Војске Краљевине Србије)
3/13. Релације о раду 16. пешадијског пука, 1914. (ВАБ, ф. 

Војске Краљевине Србије)
3/14. Наредба Пиротског пуковског војног округа за упис 
регрута, 1916. (Државни војноисторијски архив Велико 
Трново (ДВИА), ф. Пиротско военно окръжие)
3/15. Извештај Јована Радовића, 1917. (Војни архив 
Београд (ВАБ), ф, Топлички устанак)
3/16. Наредба Пиротског војног командантства, 1916. 
(ДВИА, ф. Пиротско военно командантство)
3/17. Војници 1. Софијске дивизије, 1915. (Народна 
библиотека „Св. Кирило и Методије“ Софија (НБКМ), 
Дигитална библиотека фотографија)
3/18. Битка на Дреновој Глави, 1915. (НБКМ, Дигитална 
библиотека фотографија)

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
3/19. Удружење Пироћанаца у Београду моле да се 
територије пиротског округа која је под бугарску окупацију 
изузме и поседне од стране Немачких власти, 31. мај 1941. 
(ИАП, Збирка Пирот и околина у народноослободилачкој 
борби 1941 – 1945)
3/20. Весник Христо Ботев, 1. октобар 1943. (ИАП, Збирка 
Пирот и околина у народноослободилачкој борби 1941 
– 1945)
3/21. Пропусница, аусвајс, Ивошевић Мана, 1944. (ИАП, 
Збирка Вариа)
3/22. Меморандум Пиротског околиског управлениа (ИАП, 
ф. Пиротско електрично и индустријско друштво)
3/23. Објава фелкомендантуре 809 у Нишу, 13. август 1941. 
(ИАП, Збирка Пирот и околина у народноослободилачкој 
борби 1941 – 1945)
3/24. Квитица за управљање бициклом, 13. август 1941. 
(ИАП, Збирка Пирот и околина у народноослободилачкој 
борби 1941 – 1945)
3/25. Млади Борац, лист Уједињеног савеза 
антифашистичке омладине Србије, 1944. (ИАП, Збирка 
Пирот и околина у народноослободилачкој борби 1941 
– 1945)
3/26. Пропагандни плакат против комуниста (ИАП, 
Збирка Пирот и околина у народноослободилачкој борби 
1941 – 1945)
3/27. Печат Пиротске пореске управе (ИАП, ф. Пиротско 
електрично и индустријско друштво)
3/28. Крштеница Бугарске егзархије, 14. фебруар 1944. 
(ИАП, Збирка Вариа)
3/29. Сведочанство Основне школе Св. Кирило и Методие 
у Пироту, 21. јун 1942. (ИАП, Збирка Вариа)
3/30. Акције Пиротске сконтове банке а.д. мај 1943. (ИАП, 
Збирка Вариа)

4. УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

ПЕРИОД ДО 1941. ГОДИНЕ
4/1. Милутин Гарашанин, председник српске владе и 
министар спољних послова, Начелнику округа пиротског 
у вези са обештећењем турских сопственика којима је 
порушена имовина ради регулације вароши, 20. децембар 
1884. (ИАП, Лични фонд Тодора Поповића)
4/2. Меморандум Начелства округа пиротског (ИАП, ф. 
Начелство округа пиротског)
4/3. Командант Првог гардијског пешадијског батаљона 
тражи од Начелства округа пиротског 15 000 динара да 

исплати лиферанте од којих је узео храну за војнике, 9. јул 
1892. (ИАП, ф. Начелство округа пиротског)
4/4. Тодор Поповић, начелник округа пиротског од 1884-
1886. (ИАП, Лични фонд Тодора Поповића)
4/5. Писмо Тодору Поповићу, благородни Пироћани, 1886. 
(ИАП, Лични фонд Тодора Поповића)
4/6. Захтев становника села Доњи Рињ за одвајање из 
општине Моклишке, 29. јануар 1911. (ИАП, ф. Начелство 
округа пиротског)
4/7. Суд општине Царибродске издаје тапију на 
непокретност Основној школи „Доситеј Обрадовић“, 19. 
фебруар 1931.  (ИАП, Збирка Вариа)
4/8. Предрачун за израду варошког водовода, 24. 
новембар 1905. (ИАП, Лични фонд Ранђела Петровића)
4/9. План за израду осматрачнице на згради државног 
надлештва у Пироту, 3. април 1944. (ИАП, ф. Градско 
поглаварство Пирот)
4/10. Статут Службеника Градског Поглаварства у Пироту, 
1937. (ИАП, ф. Градско поглаварство Пирот)
4/11. Прва страна статута, 1937. (ИАП, ф. Градско 
поглаварство Пирот)
4/12. Печат градског поглаварства у Пироту (ИАП, ф. 
Градско поглаварство Пирот)
4/13. Обавештење да је угинула општинска кобила Јуца, 
11. октобар 1940. (ИАП, ф. Градско поглаварство Пирот)

ПЕРИОД ОД 1944. ГОДИНЕ
4/14. Записник са седнице Окружног 
народноослободилачког одбора града Пирота, 21. октобар 
1944. (ИАП, ф. Окружни народни одбор Пирот)
4/15. Народни одбор среза Пирот установљава 
Септембарску награду која ће се додељивати на дан 
ослобођења Пирта, 10. септембра, за најбоље књижевне, 
уметничке и научне радове, 15. септебар 1956. (ИАП, ф. 
Народни одбор среза Пирот)
4/16. Одлука о организацији администрације Народног 
одбора Среза белопаланачког у Белој Паланци, 2. октобар 
1952. (ИАП, ф. Народни одбор среза Белопаланачког)
4/17. Прва страна Статута општине Бабушница, 28. јул 
1956. (ИАП, ф. Скупштина општине Бабушница)
4/18. Комисија за сузбијање недопуштене шпекулације 
и привредне саботаже при Месном народном одбору у 
Цариброду, 26. април 1946. (ИАП, ф. Скупштина општине 
Димитровград)
4/19. Општински народноослободилачки одбор Пирот, 
одобрава групи свирача програм који може да свира 
по кафанама, 10. април 1946. (ИАП, ф. Скупштина Града 
Пирота)
4/20. Указ о промени назива града Цариброд 
у Димитровград и Среза царибродског у Срез 
Димитровград, 27. фебруар 1950. (Сл. Гласник 8/1950)
4/21. Скупштина општине Пирот доноси одлуку о 
успостављењу награде Осми септембар, 12. септембар 
1967. (ИАП, ф. Скупштина града Пирота)
4/22. Урбанистички програм за град Пирот, 1970. (ИАП, ф. 
Скупштина града Пирота)
4/23. Прва страна Статута Општине Бела Паланка, 5.  март 
1974. (Међуопштински службени лист Ниш, 12/1974)
4/24. Прва страна Статута Града Пирота, 16. мај 2016. 
(Службени лист Града Ниша, 52/2016)
4/25. Обавештење да ће се на дан 10. септембра 1953. 

године прослављати ослобођење града Пирота и одржаће 
се четвородневни вашар, 3. септембар 1953. (ИАП, ф. 
Срески савез Земљорадничких задруга Среза пиротског)
 
5. ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ

ЗАБАВИШТЕ
5/1. Прва генерација деце Забавишта у Пироту са 
Катарином Пешић, 1926. (Миодраг Костић, Наших шест 
деценија)
5/2. Забавиште на Пазару са забавиљом Кајком Преда 
Митић, 1935. (Миодраг Костић, Наших шест деценија)
5/3. Забавиште у Тијабари, 1940. (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
5/4. Катарина Пешић, учитељица, била је прва забавиља у 
Забавишту, 1926. (Миодраг Костић, Наших шест деценија, 
Пирот 1981)
5/5. Забавиште, 1959. (ИАП, Збирка фотографија Божидара 
Манића Жолија)
5/6. Са популарним Бранком Коцкицом у Градићу, мај 
1980. (Миодраг Костић, Наших шест деценија)
5/7. Колектив Дечијег вртића „Чика Јова Змај“ у Пироту, 
1980. (Миодраг Костић, Наших шест деценија)
5/8. Изградња забавишта „Лане“, 1972. (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
5/9. Отварање забавишта „Лане“, 8. септембра 1973. (ИАП, 
Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
5/10. Отварање забавишта „Невен“, 29. новембар 1978. 
(ИАП, Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
5/11. Забавиште „Првомајски цвет“ (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
5/12. Приредба деце предшколског узраста, 1980. (ИАП, 
Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)

ШКОЛСТВО
5/13. Стара зграда Основне школе на Пазару, 1887. (Илија 
Николић, Вук Караџић 1815 – 1975, Пирот 1975).
5/14. Зграда Основне школе „Свети Сава“ у Пироту, 
разгледница из периода између два светска рата (ИАП, 
Збирка фотографија)
5/15. Књаз Милан Обреновић потписује одобрење 
ради отварања и издржавања нижих и виших школа у 
ослобођеним пределима Србије, 14. јул 1878. (ИАП, Лични 
фонд Илије Николића) 
5/16. Заклетва приликом ступања у наставничку службу, 
20.јун 1930. (ИАП, ф. Срески школски надзорник)
5/17. Обавештење да је Осмогодишња школа бр. 2 
у Пироту подељена на Осмогодишњу школу „Радоје 
Домановић“ и Основну школу „Павле Крстић“, 2. октобар 
1954. (ИАП, ф. Гимназија Пирот)
5/18. Статистика народних школа, документ Среског 
школског надзорника, 30. јун 1939. (ИАП, ф. Срески 
школски надзорник)
5/19. Решење о спајању Осмогодишњих школа „Радоје 
Домановић“ и „Павле Крстић“ у Пироту, 27. јул 1957. (ИАП, 
ф. Скупштина Града Пирота)
5/20. Решење Народног одбора Среза Лужничког о 
примени Закона о обавезном осмогодишњем школовању, 
16. јун 1954. (ИАП, ф. Народни одбор среза Лужничког) 
5/21. Решење Народног одбора општине Бела Паланка 
о оснивању матичних Осмогодишњих школа, 17. август 
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1957. (ИАП, ф. Скупштина општине Бела Паланка)
5/22. Решење Народног одбора општине Бабушница о 
спајању Осмогодишњих школа, 17. август 1957. (ИАП, ф. 
Скупштина општине Бабушница)
5/23. Предлог решења о оснивању Основне школе „Радоје 
Домановић“ у Пироту, 30. јун 1961. (ИАП, ф. Скупштина 
Града Пирота)
5/24. На истој седници донето је решење о оснивању 
Основне школе под називом „8. септембар“, 30. јун 1961. 
(ИАП, ф. Скупштина Града Пирота)
5/25. Зграда Основне школе „8. септембар“ (ИАП, ф. 
Основна школа „8. септембар“ Пирот)
5/26. Откривање бисте Вуку Караџићу (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
5/27. Решење Скупштине општине Пирот о оснивању 
Специјалне основне школе, 26. новембар 1971. (ИАП, ф. 
Скупштина Града Пирота)
5/28. Асфалтирање школског дворишта Основне школе 
„Вук Караџић“ у Пироту, 1974. (ИАП, ф. Основна школа 
„Вук Караџић“ Пирот)
5/29. Школско двориште Основне школе „Вук Караџић“, 
1975. (ИАП, ф. Основна школа „Вук Караџић“ Пирот)
5/30. Зграда Основне школе у Темској, друга половина 20. 
века (ИАП, Збирка фотографија)
5/31. Учесници 13-тих Сусрета основних школа народа и 
народности СР Србије, мај 1975. (ИАП, ф. Основна школа 
„Вук Караџић“ Пирот)
5/32. Обавештење да је предавање у Трговачко-
занатлијској школи почело 22. новембра 1878, 1. 
децембар 1878. (ИАП, Лични фонд Илије Николића)
5/33. Зграда Гимназије у Пироту, разгледница из периода 
између два светска рата (ИАП, Збирка фотографија)
5/34. Зграда Учитељске школе у Пироту, разгледница 
између два светска рата (ИАП, Збирка фотографија)
5/35. Печат Женске занатске школе у Белој Паланци, 12. 
март 1931. (ИАП, ф. Државна женска занатска школа 
Бела Паланка)
5/36. Клуб посланика Народне радикалне странке 
одобрава помоћ Женској занатској школи за завршетак 
зграде, 4. март 1925. (ИАП, ф. Државна женска занатска 
школа Бела Паланка)
5/37. Извештај Гимназије у Цариброду да гимназија не 
носи више име регента Бугарске, кнеза Кирила, већ назове 
Јосип Броз Тито, 26. децембар 1946. (ИАП, ф. Скупштина 
Града Пирота)
5/38. Распоред часова Женске занатске школе у Пироту, 
31. децембар 1945. (ИАП, ф. Женска стручна школа у 
Пироту)
5/39. Срески народни одбор Цариброд обавештава да се у 
Учитељској школи у Цариброду могу уписивати ученици 
бугарске народности, 12. септембар 1947. (ИАП, ф. 
Народни одбор среза Димитровградског)
5/40. Решење Скупштине општине Бела Паланка о 
поступном укидању економске школе „Тихомир Николић 
Вук“, 28. децембар 1967. (ИАП, ф. Скупштина општине 
Бела Паланка)
5/41. Зграда Млекарске школе, друга половина 20. века 
(ИАП, Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
5/42. Прављењење качкаваља у Млекарској школи у 
Пироту (ИАП, ф. Млекарска школа „Др Обрен Пејић“ 
Пирот) 

5/43. Решење Народног одбора среза Пирот о оснивању 
Средње економске школе у Пироту, 26. април 1956. (ИАП, 
ф. Народни одбор среза Пирот)
5/44. Решење Народног одбора среза Пирот да се 
гимназија у Димитровграду подели на осмогодишњу 
школу и вишу гимназију, 28. децембар 1955. (ИАП, ф. 
Народни одбор среза Пирот)
5/45. Зграда Техничке школе у Пироту, друга половина 20. 
века (ИАП, Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
5/46. Меморандум Педагошке академије за образовање 
васпитача предшколских установа. (ИАП, ф. Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача Пирот)

6. ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
6/1. Допис Окружне болнице упућен Начелнику округа 
пиротског, 6. јун 1907. (ИАП, ф. Начелство Округа 
пиротског)
6/2. Списак чиновника и службеника Бановске болнице у 
Пироту, 23. јул 1931. (ИАП, ф. Градско поглаварство Пирот)
6/3. Меморандум апотеке „Св. Никола“ у Пироту власника 
Карла Скацела (ИАП, Лични фонд Карла Скацела)
6/4. Оглас апотеке „Код Српског грба“ у Пироту власника 
Уроша Волића, 1905. (Покрет, радикалски лист)
6/5. Решење о оснивању Здравствене станице у 
Бабушници, 1. октобар 1952. (ИАП, ф.  Народни одбор 
среза Лужничког)
6/6. Зграда болнице у Пироту, друга половина 20. века 
(ИАП, Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
6/7. Зграда старе болнице у Пироту (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
6/8. Зграда некадашњег Хигијенског завода, данас Службе 
хитне помоћи (ИАП, Збирка фотографија Божидара 
Манића Жолија)
6/9. Зграда здравствене станице у Пазару (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
6/10. Решење о спајању Здравствене станице, општинске 
болнице и дечијег диспанзера у Дом народног здравља у 
Белој Паланци, 27. и 28. децембр 1958. (ИАП, ф. Скупштина 
општине Бела Паланка)
6/11. Решење о одобрењу новчаних средстава за 
адаптацију зграде за Здравствену станицу у Тија Бари, 
26.април 1957. (ИАП, ф. Скупштина Града Пирота) 
6/12. Решење о припајању апотеке у Темској, апотеци 
„Карло Скацел“ у Пироту, 30. јун 1961. (ИАП, ф. Скупштина 
Града Пирота)
6/13. Зграда Дечијег диспанзера у Пироту (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
6/14. Изградња нове болнице у Пироту, 1980. (ИАП, 
Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)

СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ
6/15. Подаци о Дому ученика у привреди у Пироту, 3. 
септембар 1949. (ИАП, ф. Дом ученика у привреди Пирот)
6/16. Изградња школске кухиње у дворишту гимназије, 
24. фебруар 1960. (ИАП, ф. Средњошколски интернат 
„Предраг Костић“ Пирот)
6/17. Пријава за регистрацију и упис у регистар 
Средњошколски интернат „Предраг Костић“ у Пироту 
(ИАП, ф. Средњошколски интернат „Предраг Костић“ 

Пирот)
6/18. Решење о регистрацији „Дома ученика гимназије“, 
28. јул 1955. (ИАП, ф. Средњошколски интернат „Предраг 
Костић“ Пирот)
6/19. Решење о промени назива Дома ученика гимназије 
у Дом за децу и омладину, 26. фебруар 1957. (ИАП, ф. 
Средњошколски интернат „Предраг Костић“ Пирот)
6/20. Припајање школске кухиње Средњошколском 
интернату, 30. јул 1959 (ИАП, ф. Средњошколски интернат 
„Предраг Костић“ Пирот).
6/21. Решење о упису у регистар ликвидације 
Средњошколског интерната“ Предраг Костић“ у Пироту, 
3. новембар 1960. (ИАП, ф. Средњошколски интернат 
„Предраг Костић“ Пирот)

7. УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

ГАЛЕРИЈА „ЧЕДОМИР КРСТИЋ“ У ПИРОТУ
7/1. Галерија „Чедомир Крстић“ у Пироту (ИАП, Зборка 
фотографија)
7/2. Изложбени простор галерије (ИАП, Зборка 
фотографија)
7/3. Детаљ са изложбе (ИАП, Збирка фотографија 
Божидара Манића Жолија)
7/4. Детаљ са изложбе (ИАП, Збирка фотографија 
Божидара Манића Жолија)
7/5. Детаљ са изложбе (ИАП, Збирка фотографија)
7/6. Детаљ са изложбе (ИАП, Збирка фотографија)

ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ
7/7. Одлука Скупштине општине Пирот о оснивању 
установе Дом Културе Пирот, 7. фебруар 1991. (ИАП, ф.  
Дом Културе Пирот)
7/8. Уговор између Југоконцерта и Дома Културе Пирот о 
одржавању концерта Стефана Миленковића, 19. октобар 
1989. (ИАП, ф. Дом Културе Пирот)
7/9. Камен темељац Дома ЈНА и Дома Културе у Пироту, 
24. фебруар 1977. (ИАП, Збирка фотографија Божидара 
Манића Жолија)
7/10. Изградња Дома културе у Пироту (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
7/11. Амблем Дома културе Пирот (ИАП, ф. Дом Културе 
Пирот)
7/12. Насловна страна програма рада Дома Културе за 
1999. годину (ИАП, ф. Дом Културе Пирот)
7/13. Насловна страна билтена Лемека (ИАП, ф. Дом 
Културе Пирот)
7/14. Пропагандни плакат IV салона књиге и графике, 
фебруар 2003. (ИАП, ф. Дом Културе Пирот)
7/15. Представа у Тврђави у оквиру Лемека (ИАП, ф. Дом 
Културе Пирот)

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У ПИРОТУ
7/16. Зграда Историјског архива у Пироту (ИАП, Збирка 
фотографија)
7/17. Депо Архива (ИАП, Збирка фотографија)
7/18. Пропагандни плакат поводом одржавања Недеља 
архива, новембар 1959. (ИАП, Збирка Вариа)
7/19. Пропагандни плакат поводом одржавања Недеља 
архива, новембар 1960. (ИАП, Збирка Вариа)
7/20. Решење Народног одбор Среза Пирот о оснивању 

Државне архиве Среза Пирот, 14. новембар 1956. (ИАП, ф. 
Народни одбор среза Пирот)
7/21. Насловна страна првог броја информативног билтена 
о раду Архива, новембар 2017. 

КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ПРЕДРАГ БОШКОВИЋ 
ПАВЛЕ“ ПИРОТ
7/22. Пропагандни плакат поводом дочека Нове године, 
децембар 1950. (ИАП, Збирка плаката)
7/23. Списак одржаних приредби у 1949. години  
(ИАП, ф. Културно уметничко друштво „Предраг Бошковић 
Павле“ Пирот)
7/24. Чланска карта Културно-уметничког друштва 
„Абрашевић“ Пирот (ИАП, ф. Културно уметничко друштво 
„Предраг Бошковић Павле“ Пирот)
7/25. Амблем Културно-уметничког друштва „Предраг 
Бошковић Павле“ Пирот (ИАП, ф. Културно-уметничко 
друштво „Предраг Бошковић Павле“ Пирот)
7/26. Уговор  између Општинске заједнице културе у 
Пироту и КУД-а, 2. новембар 1973. (ИАП, ф. Културно-
уметничко друштво „Предраг Бошковић Павле“ Пирот)
7/27. Манифестације и акције у којима учествује КУД, 
11. март 1977 (ИАП, ф. Културно-уметничко друштво 
„Предраг Бошковић Павле“ Пирот)
7/28. Пропагандни плакат о учешћу КУД-а на Дан 
младости у Минхену, 25. мај 1984. (ИАП, ф. Културно-
уметничко друштво „Предраг Бошковић Павле“ Пирот)

МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ
7/29.  Молба Народног музеја Градском народном одбору 
да му се пиротски градић уступи за музејске потребе, 2. 
април 1951. (ИАП, ф. Збирка Вариа)
7/30. Уговор о купопродаји плаца са кућом између 
Народног одбора градске општине и Александра Христића, 
21. јул 1953. (ИАП, ф. Скупштина Града Пирота)
7/31. Зграда Музеја Понишавља (ИАП, Збирка 
фотографија)
7/32. Завод за заштиту споменика културе Ниш, 
археолошки радови у пиротском градићу, 1973. (ИАП, ф. 
Скупштина Града Пирота)
7/33. Документ Градског народног одбора о потреби 
конзервације градића и старе куће Христића, 24. март 
1953. (ИАП, ф. Скупштина Града Пирота)
7/34. Решење којим се пиротска тврђава ставља под 
заштиту државе, 16. фебруар 1953. (ИАП, Збирка Вариа)
7/35. Решење којим се кућа породице Христић у Пироту 
ставља под заштиту државе, 14. септембар 1953. (ИАП, 
Збирка Вариа)
7/36. Решење Народног одбора општине Пирот о 
оснивању Народног музеја у Пироту као самосталне 
установе, 19. октобар 1961. (ИАП, ф. Скупштина Града 
Пирота)

МУЗИЧКА ОМЛАДИНА
7/37. Молба за регистровање Музичке омладине Пирот, 
28. јун 1972. (ИАП, ф. Музичка омладина Пирот)
7/38. Решење о одобрењу новог назива Музичка 
омладина Србије општинска организација Пирот, 13. 
септембар 1976.  
(ИАП, ф. Музичка омладина Пирот)
7/39. Записник са оснивачке скупштине Музичке 
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омладине, 28. новембар 1970.  
(ИАП, ф. Музичка омладина Пирот)
7/40. Подаци о активностима Музичке омладине, 1976-
1977. (ИАП, ф. Музичка омладина Пирот)
7/41. Потврда гостовања Београдске филхармоније у 
Пироту, 26. септембар 1977. (ИАП, ф. Музичка омладина 
Пирот)
7/42. Пропагандни флајер за квиз Музичко виђење 
Војислава Вучковића, 1974-1975. (ИАП, ф. Музичка 
омладина Пирот)
7/43. Програм манифестације Културно-уметничког 
стваралаштва младих општине Пирот, КУСТОМ, 1977. 
(ИАП, ф. Музичка омладина Пирот)
7/44. Уговор о коришћењу сале за физичко васпитање 
Педагошке академије ради одржавања концерта групе 
Леб и сол, 23. фебруар 1982. (ИАП, ф. Музичка омладина 
Пирот)
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА У ПИРОТУ
7/45. Градска библиотека, 1951. (ИАП, Збирка 
фотографија)
7/46. Читаоница Градске библиотеке, 1951. (ИАП, Збирка 
фотографија)
7/47. Промоција књиге у читаоници библиотеке, 2018. 
(ИАП, Збирка фотографија)
7/48. Читаоница библиотеке данас (ИАП, Збирка 
фотографија)
7/49. Допис Градске библиотеке Народном одбору 
општине Пирот о потреби за проширењем библиотечких 
просторија, 12. октобар 1956. (ИАП, ф. Народна библиотека 
у Пироту)
7/50. Решење Народног одбора општине Пирот о 
оснивању Народне библиотеке у Пироту као самосталне 
установе, 19. октобар 1961. (ИАП, ф. Скупштина Града 
Пирота)

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У ПИРОТУ
7/51. Решење Народног одбора општине Пирот о 
оснивању Народног позоришта у Пироту као самосталне 
установе, 7. септембар 1961. (ИАП, ф. Скупштина Града 
Пирота)
7/52. Позоришна представа у згради Еснафа (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
7/53. Припрема представе у згради Еснафа (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
7/54. Позоришна сала у Дому Културе Пирот (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
7/55. Позоришна сала у Пироту (ИАП, Збирка фотографија 
Божидара Манића Жолија)
7/56. Фоаје Народног позоришта у Пироту (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
7/57. Детаљ из позоришне представе (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
7/58. Пропагандни пано за 18. сусрете професионалних 
позоришта СР Србије „Јоаким Вујић“, 1982. (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)

РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ
7/59. Захтев за регистрацију Радничког универзитета, 22. 
фебруар 1961. (ИАП, ф. Раднички универзитет у Пироту)
7/60. Решење Скупштине општине Пирот о припајању 
Културно-пропагандног центра Радничком универзитету, 

25. август 1967. (ИАП, ф. Раднички универзитет у Пироту)
7/61. Обавештење о регистацији Одељења за основно 
образовање одраслих при Радничком универзитету у 
Пироту, 20. јануар 1967. (ИАП, ф. Раднички универзитет 
у Пироту)
7/62. Конкурс за упис нових ученика и полазника школа и 
курсева при Радничком универзитету, 10. септембар 1967. 
(ИАП, ф. Раднички универзитет у Пироту)
7/63. Биоскоп „Младост“ на крову зграде Скупштине 
општине Пирот, 1963. (ИАП, Збирка фотографија Божидара 
Манића Жолија)
7/64. Биоскоп „Искра“ у Улици Војводе Степе  бр.1 (ИАП, 
Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
7/65. Сала биоскопа „Искра“ (ИАП, ф. Раднички 
универзитет у Пироту)
7/66, 67, 68. Филмски пропагандни плакати (ИАП, Збирка 
плаката)

РАДНИЧКО КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКО ДРУШТВО  
„ПРВИ МАЈ“ ПИРОТ
7/69. Одлука Радничког савета предузећа „Први Мај“ 
о оснивању Радничко културно-уметничког друштва, 
19. јануар 1970. (ИАП, ф. Радничко културно-уметничко 
друштво „Први Мај“ Пирот)
7/70. Амблем РКУД-а (ИАП, ф. Радничко културно-
уметничко друштво „Први Мај“ Пирот)
7/71. Оркестар РКУД-а (ИАП, ф. Радничко културно-
уметничко друштво „Први Мај“ Пирот)
7/72. Кореографија РКУД-а (ИАП, ф. Радничко културно-
уметничко друштво „Први Мај“ Пирот)
7/73. Кореографија РКУД-а (ИАП, ф. Радничко културно-
уметничко друштво „Први Мај“ Пирот)
7/74. Обележавање 15 година рада РКУД-а (ИАП, ф. 
Радничко културно-уметничко друштво „Први Мај“ 
Пирот)
7/75. Кореографија РКУД-а (ИАП, ф. Радничко културно-
уметничко друштво „Први Мај“ Пирот)
7/76. Фолклорна секција РКУД-а (ИАП, ф. Радничко 
културно-уметничко друштво „Први Мај“ Пирот)
7/77. Помладак РКУД-а са Славишом Јовановићем 
дугогодишњим уметничким руководиоцем (ИАП, ф. 
Радничко културно-уметничко друштво „Први Мај“ 
Пирот)

8. ПРИВРЕДА И БАНКАРСТВО

ПЕРИОД ДО 1944.
8/1. Акције Пиротског електричног и индустријског 
друштва, 1934. (ИАП, ф. Певачко друштво Момчило)
8/2. Меморандум домаће индустрије Браћа Гаротић (ИАП, 
Збирка Вариа)
8/3. Позив на збор потрошача електричне струје (ИАП, ф. 
Пиротско електрично и индустријско друштво)
8/4. Кореспонденција  трговца Петра Банковића, 1893. 
(ИАП, Збирка Вариа)
8/5. Кореспонденција трговца Панте Вељковића, 1912. 
(ИАП, Збирка Вариа)
8/6. Кореспонденција трговца Јосифа Ристића, 1911. (ИАП, 
ф. Трговачка радња Јосифа Ристића)
8/7. Дозвола Земљорадничко набављачкој задрузи из 
Моклишта за узгредну малопродају дувана, 1937. (ИАП, 

Збирка Вариа)
8/8. Меморандум трговачке куће Браћа Гаротић (ИАП, 
Збирка Вариа)
8/9. Повластица за право трговања с дуваном Васку 
Лазаревићу, 1884. (ИАП, ф. Дуванџијска радња Васка 
Лазаревића)
8/10. Кореспонденција трговца Јосифа Ристића, 1899. 
(ИАП, ф. Трговачка радња Јосифа Ристића)
8/11. Кореспонденција Михајла Аранђеловића који са 
19. година одлази на рад у Бугарску, где ради по разним 
софијским хотелима, 1903. (ИАП, Лични фонд Михајло 
Аранђеловић)
8/12. Меморандум Повлашћене књижаре и трговине 
књижарског материјала Петра Живковића Мармара 
(ИАП, ф. Повлашћена књижара и трговина канцеларијског 
материјала Петра Живковића Мармара)
8/13. Кореспонденција Фабрике машина и ливница Браће 
Станковић из Великог Боњинца, 1946. (ИАП, Збирка Вариа)
8/14. Декларација за увоз предмета, 1906. (ИАП, ф. 
Трговачка радња Јосифа Ристића)
8/15. Меморандум Магацина „Пирот“ Најдена Ковачева из 
Цариброда (ИАП, Збирка Вариа)
8/16. Општински сточни пасош, 1921. (ИАП, Збирка Вариа)
8/17. Ред вожње аутобусом превозника Миодрага 
Милутиновића, 1940. (ИАП, Збирка Вариа)
8/18. Меморандум Шпедиционог бироа Петра Христића 
(ИАП, Збирка Вариа)
8/19. Кореспонденција књижара Петра Живковића, 1911. 
(ИАП, ф. Повлашћена књижара и трговина канцеларијског 
материјала Петра Живковића Мармара)
8/20. Рачун Јована С. Цекића и брата, 1938. (ИАП, Збирка 
Вариа)
8/21. Оглас новоотворене Капаџиске радње Милисава 
Митића (ИАП, Збирка Вариа)

БАНКАРСТВО
8/22. Акције Привредне банке у Пироту (ИАП, Збирка 
Вариа)
8/23. Акције Пиротске централне банке (ИАП, ф. Пиротска 
централна банка)
8/24. Одобрење Министарства трговине и индустрије о 
оснивању Пиротске централне банке, 3. новембар 1919. 
(ИАП, ф. Пиротска централна банка)
8/25. Меморандум Пиротске есконтне банке (ИАП, ф. 
Пиротска есконтна банка)
8/26. Акт Царибродске народне кооперативне банке, 1941. 
(ИАП, ф. Царибродска народна кооперативна банка)
8/27. Основна правила Пиротске есконтне банке (ИАП, ф. 
Пиротска есконтна банка)
8/28. Рачун изравњања Царибродске банке, 1932. (ИАП, ф. 
Царибродска банка)
8/29. Меморандум Царибродске банке (ИАП, ф. 
Царибродска банка)
8/30. Књига Дневник Пиротске трговачко занатлијске 
банке (ИАП, ф. Пиротска трговачко занатлијска банка)
8/31. Уложна књижица Пиротске трговачко занатлијске 
банке (ИАП, ф. Пиротска трговачко занатлијска банка)
8/32. Меморандум Пиротске трговачко занатлијске банке 
(ИАП, ф. Пиротска трговачко занатлијска банка)
8/33. Акције Пиротске окружне штедионице (ИАП, ф. 
Пиротска окружна штедионица)

8/34. Меморандум Пиротске окружне штедионице (ИАП, 
ф. Пиротска окружна штедионица)
8/35. Меморандум Пиротске популарне банке (ИАП, 
Збирка Вариа)
8/36. Правила Пиротске задруге за помоћ и штедњу (ИАП, 
Збирка Вариа)

ПРИВРЕДА ПОСЛЕ 1944.
8/37-56 Меморандуми предузећа
8/57. Решење о оснивању Предузећа за производњу и 
омотавање гумених нити са седиштем у Димитровграду, 
26. јун 1959. (ИАП, ф. Акционарско друштво за израду 
гумених производа „Гид“ Димитровград)

ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА 
8/58. Еснафско писмо Шустерско-папуџијског еснафа 
Ставрији Мишићу, 12. септембар 1882. (ИАП, ф. Удружење 
занатлија у Пироту)
8/59. Калфенско писмо од стране Еснафа за Срез Лужнички 
Бранку Пешићу о изученом обућарском занату, 11. 
децембар 1933. (ИАП, ф. Занатлијско удружење за Срез 
лужнички)
8/60. Калфенско писмо о изученом Линчарском занату 
Радомиру Ћирићу, 23. августа 1909. (ИАП, ф. Удружење 
занатлија у Пироту)
8/61. Диплома Градског народног одбора у Пироту 
Алексић Борисаву о положеном мајсторском испиту 
из ковачког заната, 25. мај 1951. (ИАП, ф. Удружење 
занатлија у Пироту)
8/62. Сведочанство Видојевић Томиславу о положеном 
испиту за занатског помоћника из кројачког заната, 10. јул 
1958. (ИАП, ф. Занатлијско удружење за Срез лужнички)
8/63. Еснафска управа за варош Пирот издаје Мајсторско 
писмо Тодору Стаменковићу као доказ да је признат за 
мајстора у занату ковачком, 26. фебруар 1930. (ИАП, ф. 
Удружење занатлија у Пироту)
8/64. Управа Удружења занатлија за срез Лужнички издаје 
Мајсторско писмо Давиду Лазаревићу о положеном 
испиту из мутавџијског заната, 30. април 1925. (ИАП, ф. 
Занатлијско удружење за Срез лужнички)
8/65. Допис Начелнику Среза лужничког од стране 
Занатлијског еснафа Среза лужничког о отварњу 
бесправним радњама, 6. фебруар 1923. (ИАП, ф. 
Занатлијско удружење за Срез лужнички)
8/66. Позив Управном одбору Пиротског трговинског 
удружења на седницу, 19. април 1929. (ИАП, ф. Трговинска 
комора Среза Пирот)
8/67. Записник са оснивчке скупштине Трговинске коморе 
у Пироту, 3. август 1952. (ИАП, ф. Трговинска комора 
Среза Пирот)
8/68. Пропагандни плакат о одржању оснивачке 
скупштине Градско-среске занатске коморе Пирот, 26. 
фебруар 1956. (ИАП, Збирка плаката)
8/69. Решење о упису у регистар задружних организација 
Среске занатске коморе у Димитровграду, 26. март 1951. 
(ИАП, ф. Среска занатска комора у Димитровграду)

ЋИЛИМАРСКА ЗАДРУГА
8/70. Правила Пиротске ћилимарске задруге с.о.ј, 1939. 
(ИАП, ф. Акционарско друштво Ћилимарска задруга 
„Понишавље“)
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8/71. Упутства Пиротске ћилимарске задруге како 
сачувати своје ћилимове (ИАП, ф. Акционарско друштво 
Ћилимарска задруга „Понишавље“)
8/72. Допис Пиротске ћилимарске задруге Пирот 
Великом жупану Нишке области, 9. март 1929. (ИАП, ф. 
Акционарско друштво Ћилимарска задруга „Понишавље“)
8/73. Пословна кореспонденција Пиротске ћилимарске 
задруге, 26. јануар 1929. (ИАП, ф. Акционарско друштво 
Ћилимарска задруга „Понишавље“)
8/74. Диплома ћилимарској задрузи за учешће на 
изложби у Барију, 1932. (ИАП, ф. Акционарско друштво 
Ћилимарска задруга „Понишавље“)
8/75. Пропагандни плакат за учешће Ћилимарске задруге 
на изложбу у Паризу, 1937. (ИАП, ф. Акционарско друштво 
Ћилимарска задруга „Понишавље“)
8/76. Диплома српског пољопривредног друштва 
Ћилимарској задрузи, 1930. (ИАП, ф. Акционарско 
друштво Ћилимарска задруга „Понишавље“)
8/77. Диплома Пиротској ћилимарској задрузи на 
Међународној изложби уметности и технике у Паризу, 
1937. (ИАП, ф. Акционарско друштво Ћилимарска задруга 
„Понишавље“)
8/78. Изложба интернационалног женског удружења у 
Бечу, 1930. (ИАП, ф. Акционарско друштво Ћилимарска 
задруга „Понишавље“)
8/79. Чешљање вуне и ткање (ИАП, ф. Акционарско 
друштво Ћилимарска задруга „Понишавље“)
8/80. Пиротске ћилимарке (ИАП, ф. Акционарско друштво 
Ћилимарска задруга „Понишавље“)

9. СПОРТСКИ ЖИВОТ

9/1. Спортско друштво „Омладинац“ (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
9/2. Заједничка спортска управа обраћа се Градском 
поглаварству да не повећава цену закупа земљишта које 
они користе као заједничко игралиште, 1939. (ИАП, ф. 
Градско поглаварство)
9/3. Пиротски спортски клуб „Омладинац“ тражи 
финансијску помоћ од Градског поглаварства за куповину 
сопственог терена, 1940. (ИАП, ф. Градско поглаварство)
9/4. Пропагандни плакат фудбалске утакмице „Ботев“ из 
Софије и репрезентације Пирота, 24. децембар 1944. (ИАП, 
Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
9/5. Детаљ са фудбалске утакмице на градском стадиону 
(ИАП, Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
9/6. Правила фудбалског клуба „Графичар“ из Пирота, 
1960. (ИАП, Збирка Вариа)
9/7. Први тим „Раднички“ Пирот (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
9/8. Кошаркаши Пирота и Црвене Звезде, 1969. (ИАП, 
Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
9/9. Детаљ са кошаркашке утакмице, 1971. (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
9/10. Детаљ са одбојкашке утакмице (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
9/11. Детаљ са женске кошаркашке утакмице на 
Омладинском стадиону (ИАП, Збирка фотографија 
Божидара Манића Жолија)
9/12. Детаљ са рукометне утакмице на још незавршеном 
Омладинском стадиону (ИАП, Збирка фотографија 

„Божидара Манића Жолија)
9/13. Први тим рукометног клуба „Раднички“ Пирот (ИАП, 
Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
9/14. Детаљ са рукометне утакмице (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
9/15. Пиротске одбојкашице (ИАП, Збирка фотографија 
Божидара Манића Жолија)
9/16. Детаљ са одбојкашке утакмице, 1978. (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
9/17. Детаљ са турнира у стоном тенису, 1978. (ИАП, 
Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
9/18. Детаљ са шаховског турнира (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
9/19. Амблем фудбалског клуба „Раднички“ Пирот
9/20. Амблем смучарског клуба „Миџор“ Пирот
9/21. Насловна страна билтена „Цицибанијада“ Пирот, 
1985. (ИАП, ф. Савез организације за фиузичку културу)
9/22. Амблем Атлетског клуба Пирот
9/23. Амблем Стрељачке дружине „Милорад Манић – 
Лукањац“ Пирот
9/24. Амблем Тениског клуба Пирот
9/25. Организациони одбор шампионата Југославије у 
шаху за пионире и пионирке додељује признање СОФК-и, 
1984. (ИАП, ф. Савез организације за физичку културу)
9/26. Похвалница Пливачком клубу Пирот, 1950. (ИАП, ф. 
Савез организације за физичку културу)

10. ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И 
СТАЛЕШКА УДРУЖЕЊА

ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
10/1. Прва страна извештаја Општинског комитета Савеза 
комуниста општине Пирот, 1978. (ИАП, ф.  Општинска 
конференција Савеза комуниста Србије, Пирот)
10/2. Информативни билтен Општинског комитета Савеза 
комуниста општине Пирот, 1985. (ИАП, ф. Општинска 
конференција Савеза комуниста Србије, Пирот)
10/3. Пропагандни плакат Градске конференције 
социјалистичког савеза, 1956. (ИАП, Збирка плаката)
10/4. Амблем Омладинске радне акције „Пирот ‹82“ 
(ИАП, ф. Општинска конференција Савеза социјалистичке 
омладине Србије)
10/5. Пропагандни плакат Среског одбора Савеза бораца 
Народноослободилачког рата Среза лужничког (ИАП, 
Збирка плаката)
10/6. Амблем Општинског одбора Савеза удружења 
бораца народноослободилачког рата Пирот
10/7. Спименица Савеза бораца народноослободилачког 
рата (ИАП, ф. Савез удружења бораца 
народноослободилачког рата Србије Општински одбор 
Пирот)
10/8. Пропагандни плакат Градске секције 
Антифашистичког фронта жена Пирот (ИАП, Збирка 
плаката)
10/9. Пропагандни плакат Социјалистичког савеза радног 
народа (ИАП, Збирка плаката)
10/10. Одлука Општинске коференције Савеза 
социјалистичке омладине Србије да је њен једини 
правни наследник Омладински савет општине Пирот, 22. 
октобар 1990. (ИАП, ф. Општинска конференција Савеза 
социјалистичке омладине Србије)

10/11. Пропагандни плакат Социјалистичког савеза радног 
народа (ИАП, Збирка плаката)
СТАЛЕШКА УДРУЖЕЊА
10/12. Позивница Удружења Југословенских националних 
железничара и бродара, пододбор у Пироту на славу 
железничара (ИАП, Збирка Вариа)
10/13. Позив Добровољне ватрогасне чете града 
Пирота на забаву, 1941. (ИАП, ф. Пиротско електрично и 
индустријско друштво)
10/14. Дефиле Добровољног ватрогасног друштва (ИАП, ф. 
Окружни ватрогасни савез Пирот)
10/15. Подмладак ватрогасног друштва (ИАП, ф. Окружни 
ватрогасни савез Пирот)
10/16. Дефиле ватрогасних јединица (ИАП, ф. Окружни 
ватрогасни савез Пирот)
10/17. Лист Народна одбрана, 1938. (ИАП, ф. Одбор 
народне одбране у Пироту)
10/18. Чланска карта Народне одбране (ИАП, ф. Одбор 
народне одбране у Пироту)
10/19. Одлука Председништва Општинске конференције 
Феријалног савеза да се изведе феријални марш на 
обронцима „Видлича“, 15. мај 1979.  
(ИАП, ф. Општинска конференција феријалног савеза 
Србије Пирот)
10/20. Феријалци из Пирота (ИАП, ф. Општинска 
конференција феријалног савеза Србије Пирот)
10/21. Феријалци из Пирота (ИАП, ф. Општинска 
конференција феријалног савеза Србије Пирот)
10/22. Пропагандни плакат Окружног одбора ратних 
војних инвалида у Пироту, 1948. (ИАП, Збирка плаката)
10/23. Подаци о оснивању Инвалидске набављачко-
потрошачке задруге за округ Пиротски (ИАП, ф. Савез 
ратних војних инвалида Југославије Општински одбор 
Пирот)

11. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА И 
ХУМАНИТАРНА ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА

11/1. Пиротско певачко друштво „Момчило“, 1918. (ИАП, 
ф. Пиротско певачко друштво „Момчило“)
11/2. Позив за редовну Скупштину Певачког друштва 
„Момчило“, 1923. (ИАП, ф. Пиротско певачко друштво 
„Момчило“)
11/3. Пиротско црквено певачкко друштво „Успење 
Пресвете Богородице“ захваљује на прилогу  
(ИАП, ф. Пиротско црквено певачко друштво „Успење 
Пресвете Богородице“)
11/4. Пропагандни плакат Певачког друштва „Момчило“ 
за упис нових чланова, 1922. (ИАП, ф. Пиротско певачко 
друштво „Момчило“)
11/5. Одлука Бана Моравске Бановине да се одобри 
оснивање Пиротског тамбурашког друштва „Бранко 
Радичевић“ (ИАП, ф. Тамбурашко друштво „Бранко 
Радичевић“ у Пироту)
11/6. Позив одбора Кола српских сестара у Пироту на 
свесловенски костимирани бал, 1931  
(ИАП, Збирка Вариа)
11/7. Позив за годишњу Скупштину Друштва Црвеног 
Крста, 1941. (ИАП, Збирка Вариа)
11/8. Правила Друштва „Добра Воља“, 1931. 
(ИАП, Збирка Вариа)

11/9. Друштво „Добра Воља“ 
 (ИАП, Збирка Вариа)

12. ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

12/1. Црква Успење Пресвете Богородице у Пироту (ИАП, 
Збирка фотографија)
12/2. Црква Рођење Христово у Пироту (ИАП, Збирка 
фотографија)
12/3. Црква Светог Јована Богослова, Погановски 
манастир (ИАП, Збирка фотографија)
12/4. Темачки манастир (ИАП, Збирка фотографија 
Божидара Манића Жолија)
12/5. Темачки манастир (ИАП, Збирка фотографија 
Божидара Манића Жолија)
12/6. Црква Светог Ђорђа, Темачки манастир (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
12/7. Допис Митрополита Нишког Василија којим 
извештава да у његовој епархији не постоје црквене књиге 
– протоколи  крштених, венчаних и умрлих, 1878. (ИАП, 
Збирка Илије Николића)
12/8. Ситуациони план манастирске воденице у Сукову 
(ИАП, Збирка Вариа)
12/9. Православно архијерејско намесништво у Пироту 
јавља да ће се на рођендан Његовог величанства Краља 
Петра у Пиротској саборној цркви одржати свечано 
благодарење, 1937. (ИАП, ф. Пиротско електрично и 
индустријско друштво)
12/10. Допис којим се јавља да је сат за Пиротску саборну 
цркву послат железницом, 1907. (ИАП, ф. Трговачка радња 
Јосифа Ристића)
12/11. Матична књига рођених Цркве Рођење Христово 
Пирот, 1878 – 1887. (ИАП, ф. Црква Рођење Христово 
Пирот)
12/12. Матична књига рођених Цркве Успење Пресвете 
Богородице Пирот, 1891 – 1893. (ИАП, ф. Црква Успење 
Пресвете Богородице Пирот)
12/13. Матична књига рођених Цркве Свете Тројице 
Драгинац, 1908 – 1915. (ИАП, ф. Црква Свете Тројице 
Драгинац)
12/14. Матична књига рођених Пресвете Богородице 
Димитровград, 1883 – 1898. (ИАП, ф. Црква рођења 
Пресвете Богородице Димитровград)
12/15. Матична књига рођених Цркве Светог цара 
Константина и царице Јелене Црвена Јабука, 1879 – 1891. 
(ИАП, ф. Црква Светог цара Константина и царице Јелене 
Црвена Јабука)

13. НИШАВСКИ КЕЈ

13/1. Регулација реке Нишаве, 1923. (ИАП, Збирка Вариа)
13/2. Велимир Вукићевић (ИАП, Збирка фотографија)
13/3. Уређење кеја, шездесетих година 20. века (ИАП, 
Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
13/4. Нишавски кеј пре уређења, шездесетих година 20. 
века (ИАП, Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
13/5. Записник продужене Седнице одбора општине 
Пиротске, тачка VII одлука да се изврши регулација реке 
Нишаве, 27. март 1923. (ИАП, ф. Градско поглаварство 
Пирот)
13/6. Записник одбора општине Пиротске, тачка IV решава 
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да се новоподигнути кеј реке Нишаве назове „Велин Кеј“, 
20. јун 1923. (ИАП, ф. Градско поглаварство Пирот)
13/7. Нишавски кеј, 1969. (ИАП, Збирка фотографија 
Божидара Манића Жолија).
13/8. Нишавски кеј, 1969. (ИАП, Збирка фотографија 
Божидара Манића Жолија).
13/9. Нишавски кеј (ИАП, Збирка фотографија Божидара 
Манића Жолија)
13/10. Нишавски кеј (ИАП, Збирка фотографија Божидара 
Манића Жолија)
13/11-13. Нишавски кеј (Александар Ћирић, Портал 
Пиротске вести)

14. ЗАВОЈСКА КАТАСТРОФА

14/2. Наредба Председника Народног одбора општине 
Пирот о дужностима свих за рад способних лица да 
учествују у отклањању непосредне опасности услед 
елементарних непогода, 18. фебруар 1963. (ИАП, ф. 
Скупштина града Пирота)
14/3. Записник са састанка у Народном одбору општине 
Пирот у вези са клизањем терена код села Завој, 27. 
фебруар 1963. (ИАП, ф. Скупштина града Пирота)
14/4. Извештаји о водостају, 16.март 1963. (ИАП, ф. 
Скупштина града Пирота)
14/5. Извештај дежурног службеника са бране 1, 1963. 
(ИАП, ф. Скупштина града Пирота)
14/6. Преглед трошкова елементарних непогода у селу 
Завој, 26.март 1963. (ИАП, ф.  Скупштина града Пирота)
14/7. Попис становништва, зграда и стоке настрадалих 
села, 1963. (ИАП, ф. Скупштина града Пирота)
14/1, 14/8 – 15. Завојска катастрофа (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)

15. ЈОШ И ОВО

15/1. Полиса осигурања на име Петра Аранђеловића (ИАП, 
л.ф. Ранђел Петровић)
15/2. Удружење српских четника „Петар Мркоњић“ 
издаје диплому Мијодрагу Мијалковићу, 28. јануар 1933. 
(Збирка Вариа)
15/3. Писмо адвоката за женске, Балканског (ИАП, л.ф. 
Стеван Пејић)
15/4. Решење председника САНУ, Милутина Миланковића 
о примању у службу Илије Николића (ИАП, л.ф. Илија 
Николић)
15/5. Наредба Војводе Петра Бојовића о одликовању 
Резервног пешадијског капетана прве класе Јована 
Поповића, 1919. (ИАП, л.ф. Јован Поповић)
15/6. По налогу краља Милана, маршал двора позива 
Тодора Поповића на вечеру, 1899. (ИАП, л.ф. Тодор 
Поповић)
15/7. Указ краља Александра I о одликовању Станче 
Видановића Орденом Светог Саве IV реда, 1930. (ИАП, 
Збирка Вариа)
15/8. Статут Веселог друштва у Буџаку (ИАП, Збирка 
Вариа)
15/9. Пиротска трговачка омладина позива на редовну 
годишњу забаву, 1932. (Збирка Вариа)
15/10. Документ на оријенталном језику (ИАП, Збирка 
докумената на оријенталним језицима)

15/11. Документ на старословенском језику (ИАП, Збирка 
докумената на оријенталним језицима)
15/12. Предизборно писмо Јована Мисирлића, народног 
посланика, 1933. (ИАП, л.ф. Јован Поповић)
15/13. Изградња бензинске пумпе на Калеу (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
15/14. Аутобуско стајалиште у Пироту (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
15/15. Изградња Црвеног трга у Пироту (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
15/16. Железнчка станица у Пироту (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
15/17. Панорама Бабушнице, средином 20. века (ИАП, 
Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача Пирот)
15/18. Панорама Димитровграда, 1937. (ИАП, Збирка 
фотографија)
15/19. Панорама Пирота (ИАП, Збирка фотографија)
15/20. Особље железничке станице у Димитровграду, 
1960. (ИАП, Збирка фотографија Божидара Манића 
Жолија)
15/21. Отворени базен на Калеу (ИАП, Збирка фотографија 
Божидара Манића Жолија).
15/22, 23. и 24. Јосип Броз Тито у Пироту, 27.септембар 
1965 (ИАП, Збирка фотографија Божидара Манића 
Жолија).
15/25. Дочек Штафете младости у Пироту (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
15/26. Црвени трг, центар многих државних и градских 
манифестација (ИАП, Збирка фотографија Божидара 
Манића Жолија)
15/27. Пут за Планинарски дом (ИАП, Збирка фотографија 
Божидара Манића Жолија)
15/28. и 29. Планинарски дом (ИАП, Збирка фотографија 
Божидара Манића Жолија)
15/30. Изградња саобраћајног полигона поред Нишаве 
(ИАП, Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
15/31. Изградња новог моста „Газела“ на Нишави (ИАП, 
Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
15/32. Изградња Везног тракта у Пироту, 1972. (ИАП, 
Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
15/33. и 34. Улица Добрице Милутиновића (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
15/35. Часовничарска радња испред Хотела „Пирот“ (ИАП, 
Збирка фотографија Божидара Манића Жолија).
15/36. „Пиксла“ на некадашњем Црвеном тргу у Пироту 
(ИАП, Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)
15/37. Хотел „Пирот“ у центру града (ИАП, Збирка 
фотографија Божидара Манића Жолија)
15/38. Панорама улице Саве Ковачевића у Пироту (ИАП, 
Збирка фотографија Божидара Манића Жолија)

РАТНА ВРЕМЕНА
ОСЛОБОЂЕЊЕ ПИРОТА ОД ТУРАКА
1) Борислава Лилић, Историја Пирота и околине, I део, 
Пирот у периоду турске власти 1804 - 1878, Пирот 1994, 

206-214
СРПСКО-БУГАРСКИ РАТ 1885.
1) Борислава Лилић, Историја Пирота и околине, II део, 
Пирот у саставу српске државе 1878-1918.године. Пирот 
1994, 307-308 
2) Урош Шешум, Пирот у Српско-Бугарском рату 1885-
1886. и преки суд за округ пиротски, Зборник радова 
Пирот од турске касабе до модерног града,преко Берлина 
и Версаја, Пирот 2018, 200; 3) Исто, 202 ; 4) Исто, 208-215
ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
1) Предраг М. Видановић, Антифашистичко деловање у 
Пироту до краја 1942. године, Запис 7, Пожаревац 2018.
2) Пиротски лексикон, 75-76

УПРАВА И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ
ПЕРИОД ДО 1944. ГОДИНЕ
1) Водич Историјског архива у Пироту, приредио Предраг 
М. Видановић, Пирот 2019, 29-32; 2) Исто, 33
ПЕРИОД ОД 1944. ГОДИНЕ
1) Водич Историјског архива у Пироту, 35-36; 2) Исто, 37-
38; 3) Исто, 58-60; 4) Исто, 112-113; 5) Исто, 46-47 

ПРОСВЕТНЕ УСТАНОВЕ
ЗАБАВИШТЕ
1) Наших шест деценија, Пирот 1981
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ/СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
1) Драгослав Војчић, Народне школе у пиротском округу 
1878-1914. Пирот 2003. 
2) Драгослав Војчић, Народне школе у пиротском округу 
1918-1941. Београд 1998.
ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
1) Водич Историјског архива у Пироту, 179
2) Исто, 178
СОЦИЈАЛНЕ УСТАНОВЕ
1) Водич Историјског архива у Пироту, 175
 2) Исто, 176-177

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ГАЛЕРИЈА „ЧЕДОМИР КРСТИЋ“ У ПИРОТУ
1) Пиротски лексикон, 334
ДОМ КУЛТУРЕ ПИРОТ
1) Водич Историјског архива у Пироту, 168
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У ПИРОТУ
1) Водич Историјског архива у Пироту, 9-16
КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ПРЕДРАГ БОШКОВИЋ 
ПАВЛЕ“ ПИРОТ
1) Водич Историјског архива у Пироту, 169
МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА ПИРОТ
1) Сашка Велкова и Мила Панајотовић, 
И некад и сад приче о предметима, 
Пирот 2016, 11-13
2) Пиротски лексикон, 162
МУЗИЧКА ОМЛАДИНА
1) Водич Историјског архива у Пироту, 169-170
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА У ПИРОТУ
1) Водич Историјског архива у Пироту, 170
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У ПИРОТУ
1) Водич Историјског архива у Пироту, 170
РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ
1) Водич Историјског архива у Пироту, 172-173
РАДНИЧКО КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКО ДРУШТВО

 „ПРВИ МАЈ“ ПИРОТ
1) Водич Историјског архива у Пироту, 172-173

ПРИВРЕДА И БАНКАРСТВО
ПЕРИОД ДО 1944.
1) Борислава Лилић, Историја Пирота и околине, II део, 
Пирот у саставу српске државе 1878-1918.године, 287-300
БАНКАРСТВО
1) Водич Историјског архива у Пироту, 181- 188
ПРИВРЕДА ПОСЛЕ 1944.
1) Томислав Г. Панајотовић, Пирот кроз векове. Друго 
проширено и допуњено издање, Пирот 2016, 245
1) Пиротски лексикон, 225 
2) Томислав Г. Панајотовић, Пирот кроз векове, 246-248

ПРИВРЕДНА УДРУЖЕЊА
1) Водич Историјског архива у Пироту, 189-190 
ЋИЛИМАРСКА ЗАДРУГА
1) Водич Историјског архива у Пироту, 201-202
СПОРТСКИ ЖИВОТ
1) Пирот капија истока, капија запада/спорт/Историјат

ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И  
СТАЛЕШКА УДРУЖЕЊА
ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
1) Водич Историјског архива у Пироту, 287-288
2) Исто, 289; 3) Исто, 290-291; 4) Исто, 291-292;  
5) Исто, 290-291; 6) Исто, 291-292
СТАЛЕШКА УДРУЖЕЊА
1) Водич Историјског архива у Пироту, 294
2) Исто, 295; 3) Исто, 296; 4) Исто, 297; 5) Исто, 298

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА И ХУМАНИТАРНА 
ДРУШТВА И УДРУЖЕЊА
1) Водич Историјског архива у Пироту, 300
2) Исто, 301; 3) Исто, 301-302
4) У служби хуманости 120 година Црвеног крста Пирот 
1878-199. Пирот 1998.
5) Илија Николић и Негица Пејић, Коло српских сестара 
Месни одбор Пирот 1906-2004, Пирот 2004.; Петковић, 
Милица: Жене Понишавља, Пирот 2008.

ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
1) Ђоко Слијепчевић, Историја Српске Православне Цркве, 
прва књига, од покрштавања Срба до краја 18. века, 
Београд 1991; Борислава Лилић, Оданост Срба Нишављана 
вери и традицији, Ниш 2000; Томислав Г. Панајотовић, 
Пироћанци (прилог карактерологији становништва 
пиротског краја), Пирот 2007.

НИШАВСКИ КЕЈ
1) Пиротски лексикон, 175

ЗАВОЈСКА КАТАСТРОФА
1)  Из говора Боже Јовановића приликом отварања 
изложбе Историјског архива у Пироту „50 година завојске 
катастрофе“, 25. фебруара 2013.
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